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أهليات
تأسســت هيئــة شــؤون املنظــامت األهليــة مبوجــب 

ــة  ــة عام ــام  2012 كمؤسس ــايس يف الع ــوم رئ مرس

تهــدف إىل تنســيق وتنظيــم العمــل بــني املنظــامت 

األهليــة الفلســطينية واألجنبيــة والجهــات الحكومية 

ــدأ التكامــل واملشــاركة والشــفافية  ــا مــن مب انطالق

يف التخطيــط والتنفيــذ إلنجــاز الخطــة الوطنيــة 

الشــاملة لخدمــة املجتمــع الفلســطيني.

الكتــاب  ترحــب مجلــة »أهليــات« مبســاهامت 

ــل  ــال العم ــرب يف مج ــطينني والع ــني الفلس والباحث

ــات  ــارب مؤسس ــريب وتج ــطيني والع ــي الفلس األه

وكذلــك  واإلقليميــة.  املحليــة  املــدين،  املجتمــع 

ترحــب »أهليــات« باملســاهامت لعــرض كتب ســواء 

الصــادرة بالعربيــة أو باللغــة األجنبيــة، مــع مراعــاة 

ــزام املســاهامت بالقواعــد املتعــارف يف البحــث  إلت

ــابقا. ــرت س ــد ن ــون ق ــى أن ال تك ــة، ع والكتاب
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أهليات 4

االفتتاحية

إنطالقــاً مــن األهميــة التــي تُوليها الدولــة الفلســطينية للمجتمع املــدين ومنظامته 

األهليــة ودورهــا يف التنميــة الوطنيــة وترســيخ املجتمع املــدين الدميقراطــي القائم 

ــزاً لــدور منظــامت املجتمــع املــدين يف الحــوار  ــة، وتعزي عــى القانــون والتعددي

الوطنــي العــام واملشــاركة يف وضــع اإلســرتاتيجات والخطــط التنمويــة وتكاملهــا 

ــن األخ  ــاً م ــا، وإميان ــا وبرامجه ــطينية وخططه ــة الفلس ــرتاتيجيات الدول ــع إس م

رئيــس الدولــة بــرضورة توفــري البيئــة واملنــاخ املناســبني لتطويــر املجتمــع املــدين 

ــر االجتامعــي واالقتصــادي للمجتمــع  ــاه املؤسســاتية ودعــم دوره يف التطوي وبن

ــازن« مرســوماً رئاســيا،ً يف  ــو م ــاس »أب ــس محمــود عب ــد أصــدر الرئي املــدين؛ فق

ــع  العــام 2012، بإنشــاء هيئــة شــؤون املنظــامت األهليــة كمؤسســة عامــة تتمتّ

ــيق  ــى تنس ــل ع ــة؛ لتعم ــس الدول ــع رئي ــتقلّة وتتب ــة املس ــخصية االعتباري بالش

ــل  ــدأ التكام ــن مب ــاً م ــه انطالق ــي وتنظيم ــام واأله ــني الع ــني القطاع ــل ب العم

واملشــاركة.

 تعمــل الهيئــة عــى دعــم دور املنظــامت األهليــة املشــارك يف وضــع األولويــات 

ــي  ــل األه ــة العم ــامن حري ــا، وض ــة وتحديده ــات املختلف ــة يف القطاع الوطني

ــه  ــي تواج ــة الت ــوالت املختلف ــريات والتح ــة التغ ــتطيع مواكب ــتقالليته؛ لتس واس

الواقــع الفلســطيني، وذلــك يف إطــار رؤيــة إســرتاتيجية ديناميكيــة مرنــة، تتمتــع 

ــا. ــق رســالتها وأهدافه بقــدرة مؤسســاتية لتحقي

ــذي  ــالل ال ــة يف االحت ــطينية املتمثل ــة الفلس ــة الخصوصي ــن الهيئ ــب ع وال تغي

ــدار  ــاء ج ــتيطان وبن ــيخ اإلس ــتعامري، برتس ــع إس ــرض واق ــداً يف ف ــر جه ال يدخ

ــة عــى الفلســطينيني؛  ــة واالقتصادي ــة األمني الفصــل العنــري ومامرســة الهيمن

ــيادة. ــتقلة ذات الس ــة املس ــاء الدول ــرص بن ــص ف ــام يقل م
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أن إســتمرار املامرســات اإلرسائيليــة ضــد شــعبنا يف القــدس واالنتهــاكات املســتمرة 

ــل  ــول إىل ح ــالل يف الوص ــة حكومةاإلحت ــدام رغب ــد إنع ــة يؤك ــه املقدس ألماكن

عــادل يلبــي الحقــوق الفلســطينية، ويشــكك يف نواياهــا بإنهــاء االحتــالل، وهــذا 

مــا يتبــدى مــن خــالل إنشــاء البــؤر االســتيطانية وتســمني املســتوطنات القامئــة، 

وتكريــس الجــدار العنــري وتواصــل محــاوالت تهويــد القدس وتقســيم املســجد 

األقــى زمانيــاً ومكانيــاً.

يفــرض هــذا الواقــع - الــذي يتســم بانســداد األفــق يف الوصــول إىل حــل 

ــني الوضــع الفلســطيني وااللتفــات للمجتمــع  ــة الفلســطينية - متت عــادل للقضي

الفلســطيني وبشــكل خــاص القطــاع األهــي، مــع التأكيــد عــى دوره التاريخــي 

ــادي يف  ــة دوره الري ــطيني، وأهمي ــع الفلس ــاء املجتم ــالل وبن ــة االحت يف مقاوم

ــطينية. ــة الفلس ــات الدول ــاء مؤسس ــاهمة ببن املس

ــة  ــة الالزم ــر البيئ ــدًة إىل تطوي ــعى جاه ــة تس ــإن الهيئ ــق، ف ــذا املنطل ــن ه م

لتحقيــق التعــاون والراكــة املطلوبــني، وتطويــر آليــات التنســيق والتشــبيك بــني 

األطــراف كافــة، وتشــجيع الحــوار وتبــادل األفــكار واآلراء؛ بهــدف تطويــر العمــل 

األهــي وزيــادة إســهاماته وفاعليتــه يف تحقيــق التنميــة البريــة املســتدامة يف 

فلســطني.

املرشف العام 

سلطان أبو العينني
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كلمة العدد

يصدر هذا العدد التجريبي من »أهليات« كمجلة فصلية تصدرها هيئة شؤون املنظامت 

األهلية؛ بغرض املساهمة يف الحوار حول الرؤى واملفاهيم واآلليات املتعلقة باملنظامت 

األهلية، باعتبارها قاعدًة أساسيًة ملجتمع مدين دميقراطي فلسطيني.

تفتتح »أهليات« عددها بدراسة للدكتور عاطف أبو سيف، حول ظهور املجتمع املدين 

والسياق الفلسطيني لنشوئه وأثر االحتالل عى الخصوصية الفلسطينية التي اتسمت 

بها تجربة املنظامت األهلية، حيث تطورت يف واقع فلسطيني، ال الدولة فيه ناجزة، وال 

املجتمع املدين فيه ناجز، وكالهام قيد التطور والنمو.

ويستكمل الكاتب تيسري محيسن الصورة يف دراسته حول تجربة العمل األهي يف قطاع 

تتعلق  أسئلًة  الدراسة  وتطرح  معيقات،  من  واجهه  وما  إنجازات  من  وما حققه  غزة 

بخصوصية العمل األهي يف قطاع غزه من حيث النشأة والتحوالت، وأسئلًة أخرى تتعلق 

مبا تم تحقيقه يف غضون السنوات السابقة من إنجازات، ومدى مساهمتها يف االستجابة 

ملجمل التحديات التي واجهت الفلسطينيني.

عملية  يف  األهلية  املنظامت  دور  قراوي  سناء  للكاتبة  دراسة  يف  »أهليات«  تناولت 

والخاص،  العام  القطاعني  لدور  مكملًة  باعتبارها  الفلسطيني،  املجتمع  داخل  التنمية 

ودور الوسيط الذي من املمكن أن تلعبه بني مؤسسات الحكومة واملجتمع الفلسطيني، 

من خالل القيام بالتعبئة والتأثري يف مجال سن التريعات التي تكفل الحريات العامة 

وترّسخ مبادئ الدميقراطية يف املجتمع، األمر الذي يتالزم مع تعزيز مبادئ الحكم الصالح 

وقيم الدميقراطية داخل مؤسساتها وهياكلها البنيوية.

فيام قدم الدكتور سمري عوض دراسًة نوعيًة حول مفهوم الدبلوماسية العامة ومجاالت 

تأثريها، أجرى فيها مقارنًة بني الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الرسمية وطبيعة تكامل 

األدوار بينهام، متطرقاً إىل مالمح الدبلوماسية العامة الفلسطينية التي تعمل عى توعية 

غري  بطرق  لها  والرتويج  بها  التعريف  وكيفية  وحقوقه،  بقضيته  الفلسطيني  الشعب 

تقليدية.

حول  الخواجا  للكاتب صالح  األول  مقاالت،  ثالثة  مقاالت،  زاوية  يف  »أهليات«  تنر 

حمالت املقاطعة ودورها يف مقاومة االحتالل؛ ألن مقاطعة منتجات املحتل تدخل يف 

إطار نشاط كفاحي منظم مناهض لالحتالل يتسع ويجد له رشكاء عى املستوى املحي 
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والدويل، ويتفاعل بأثر مرتاكم مع أصدقاء العدالة الداعمني لحقوق الشعب الفلسطيني.

فيام يستعرض املقال الثاين للكاتب صالح هنية بدايات تجربة جمعيات حامية املستهلك، 

من حيث املبادرات التي أنشأتها، ودورها املنصوص عليه يف قانون املقاطعة رقم )3( 

لسنة 2008، والنشاطات والفعاليات التي تقوم بها؛ دفاعاً عن مصالح املواطن املستهلك.

يقدم املقال الثالث للكاتب محمد عودة قراءًة يف قانون الجمعيات والهيئات األهلية 

قانون  راية  تحت  وهيئاته  األهي  العمل  القانون  وحد  وكيف   ،2000 لسنة   )1( رقم 

واحد للمرة األوىل، والذي قام عى أساس دعم حرية الفلسطينيني يف تشكيل الجمعيات 

والهيئات األهلية باعتبارها شخصية معنوية مستقلة. والذي تبع إصداره حوار ونقاش 

أهي حوله وحول الالئحة التنفيذية للعام 2003 والتي جاءت لتفسري القانون رقم )1( 

لسنة 2000.

ويف زاوية تقارير، تابعت »أهليات« قصة نجاح جمعية األمل للصم التي تأسست يف 

العام 1994 يف قلقيلية، وأنشأت خالل فرتة قياسية مدرسة للصم وأقامت مركزاً للتأهيل 

اإلسرتاتيجية  لخطتها  تطبيقاً  اإلنجازات  العديد من  بالصم، وحققت  املتخصص  املهني 

واستناداً لرؤيتها لواقع الصم يف فلسطني.

ويف التقرير الثاين، تقدم جمعية التطوير الرتبوي يف غزة، التي انطلقت يف العام 1993، 

عرضاً ملسريتها ومساهمتها يف تحسني الواقع التعليمي من خالل العمل املجتمعي، والتي 

كانت اإلدارة الشبابية من سامت نجاحها.

نص  أهمها  واإلحصاءات،  البيانات  ببعض  التجريبي  عددها  »أهليات«  مجلة  تختتم 

بهدف  األهلية؛  املنظامت  شؤون  هيئة  بإنشاء  القايض   ،2012 للعام  الرئايس  املرسوم 

تنسيق العمل بني املنظامت األهلية واألجنبية والجهات الرسمية وتنظيمه انطالقاً من 

مبدأ التكامل واملشاركة يف التخطيط.

تضع »أهليات« بني يدي القارئ موجزاً إلحصائيات تتعلق باملنظامت األهلية والجمعيات 

املسجلة مبوجب القانون رقم )1( لسنة 2000 وتوزعها بحسب موقعها الجغرايف ونطاق 

عملها ووزارات االختصاص التي تتابع عملها.

نتمنى أن نكون يف هذا العدد التجريبي قد قدمنا مساهمًة تصلح مدخالً لحوار حول 

الواقع واآلفاق املستقبلية للعمل األهي يف فلسطني.

رئيس التحرير

محمد عودة
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المجتمع المدني الفلسطيني: بين المفهوم والنشأة
بقلم:د. عاطف أبو سيف

مدخل
بــات االتفــاق يف تاريــخ األفــكار أنــه ال توجــد 

ــم  ــن املفاهي ــزة ألي م ــة ناج ــة تاريخي صياغ

الفاعلــة يف البنــى الفكريــة عمومــاً. ومفهــوم 

الشــائكة  املفاهيــم  مــن  املــدين  املجتمــع 

التــي تســتعيص عــى االتفــاق بــني املفكريــن 

ــم  ــأنه شــأن املفاهي ــني والساســة. وش والباحث

ــن  ــد مناقشــته يســتدعي ســيالً م الكــربى عن

املنظومــات الفكريــة والحضاريــة واملامرســات 

السياســية واالجتامعيــة، وكــامً هائــالً مــن 

اإلحــاالت املعرفيــة لســرب أغــواره، واألهــم 

مــن ذلــك، بحثــاً معمقــاً يف الســياق التاريخــي 

والفكــري الــذي تطــور فيــه املفهــوم كظاهــرة 

ومصطلــح داليل. إىل جانــب ذلــك فــإن دراســة 

ــخ  ــوره يف تاري ــدين وتط ــع امل ــوم املجتم مفه

الفكــر الســيايس تقتــي مراجعــة كتابــات 

ــمل  ــث تش ــريب الحدي ــر الغ ــة يف الفك مركزي

مــن:  االجتامعــي  العقــد  نظريــة  نصــوص 

ــاك  ــان ج ــوك وج ــون ل ــس وج ــاس هوب توم

ــل  ــال: توكفي ــن أمث ــات مفكري ــو، وكتاب روس

ــة  ــز وهيغــل وغرامــي إضاف وماركــس وانغل

لــداريس  املعــارصة  الكتابــات  إســتبصار  إىل 

يعــرف  مــا  أو  الدميقراطيــة  التحــوالت 

أمثــال:    Transitologists بـ«التحويليــني« 

والري  شــمرت  وفيليــب  أودينيــل  جالريمــو 
ــم.1  ــد وغريه ــد وويتهي دميون

ــة  ــة مــع إحال ــة: قــراءة تأصيلي ــو ســيف، املجتمــع املــدين والدول 1.عاطــف أب

ــامن، 2005. ــروق، ع ــطيني، ال ــع الفلس للواق

ــر  ــا ظه ــدين أول م ــع امل ــوم املجتم ــر مفه ظه

عــري  يف  الغربيــة  الفكريــة  األدبيــات  يف 

النهضــة واألنــوار، حــني كان الجــدل عــى 

أشــده حــول عالقــة الفــرد بالكنيســة وامللــك. 

لقــد كان الفــرد وجملــة الحقــوق الفرديــة 

ــة  ــه عملي ــذي دارت حول ــزي ال ــور املرك املح

الحاجــة  تكــن  مل  املــدين.  املجتمــع  تطــور 

للتخلــص مــن تســلط الكنيســة أو نــري امللــك 

املســتبد إال حاجــة إلعــادة االعتبــار للفــرد، ال 

ــة أو  ــكات الكنيس ــن ممتل ــة م ــه ملكي بوصف

ــا  ــة. وإذا م ــاً حقوقي ــه ذات ــل بوصف ــك ب املل

تــم إنجــاز هــذا التأكيــد عــى فردانيــة الفــرد؛ 

صــار هنــاك رضورة لتوصيــف طبيعــة العالقــة 

ــراد.  ــة األف ــني مجموع ــع ب ــئة يف املجتم الناش

ــى  ــة ع ــون قامئ ــد أن تك ــة الب ــذه العالق وه

االختيــار الحــر والطوعــي، حيــث يتحــد األفراد 

فيــام بينهــم ويشــكلون جمعيــات ومنظــامت 

ــون  ــي يتفق ــم الت ــم وغاياته ــدم مصالحه تخ

التعاقــدي  الشــكل  هــذا  كان  وإذا  عليهــا. 

االجتامعيــة  البــر  عــادات  مــن  البســيط 

الفطريــة فهــو رس تشــكل املجتمــع الســيايس 

ــدين. ــع امل ــة( واملجتم )الدول

مل متيـــز الكتابـــات األوىل ملنظـــري العقـــد 

االجتامعـــي ونظريـــة الحـــق الطبيعـــي بـــني 

املجتمعـــني الســـيايس واملـــدين بـــل مـــا هـــو 

بينهـــام، واعتـــربت أن الفصـــل بينهـــام غـــري 

وارد بحســـب طبيعـــة تطـــور املجتمـــع مـــن 
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حالـــة الطبيعـــة إىل حالـــة املجتمـــع املـــدين. 

مــع تطــور الكيانــات السياســية بــدأ املجتمــع 

الســيايس بالتاميــز عــن املجتمــع املــدين برتكيز 

األول عــى الســلطة )الدولــة( وباقتصــار الثــاين 

ــر  ــني خــارج دوائ ــح املواطن ــل مصال عــى متثي

هــذه الســلطة، وإن كان يف ســبيل تحقيــق 

ذلــك قــد ميــارس ضغوطــاً عليهــا. ويف نهايــات 

القــرن التاســع عــر اكتملــت الصــورة يف دول 

أوروبــا الغربيــة وصــار متايــز املجتمــع املــدين 

عــن الدولــة واضحــاً ورشطــاً لنجــاح هــذا 
املجتمــع وواحــداً مــن رشوط تحققــه.2 

وإذا كان املجتمــع املــدين نتاجــاً غربيــاً رصفــاً 

ترافــق مــع ظهــور الدميقراطيــة الغربيــة، فــإن 

ــة  ــا الغربي ــارج أوروب ــياقات خ ــه إىل س انتقال

وأمــريكا الشــاملية كان بحاجــة ملجموعــة مــن 

الدوافــع والحوافــز. فنبالــة الفكــرة وطهرانيتها 

مل تكــن كافيــة. 

اآلخــر  أوروبــا  نصــف  كان  ســبعة  لعقــود 

يعيــش تحــت حكــم الحــزب الواحــد، وكانــت 

الدميقراطيــة مــن املامرســات الغائبــة يف هــذه 

البلــدان. مــع تهدم ســور برلــني وانهيار ســلطة 

هــذه  يف  والشــيوعية  االشــرتاكية  األحــزاب 

ــة  ــدول وســطوع نجــم املنظــامت املجتمعي ال

ــد  ــة بع ــة والنقابي ــري الحكومي ــامت غ واملنظ

الــدور الــذي مارســته يف دفــع عجلــة التغيــري؛ 
أخــذ مفهــوم املجتمــع املــدين بعــداً جديــداً.3

أســطورة املجتمــع املــدين يف هــذه الــدول 

عــززت قناعــات بــدأت تظهــر يف األدبيــات 

التحــول  السياســية ويف دراســات عمليــات 

املــدين  املجتمــع  إن  والقائلــة  الدميقراطــي 

2.جــان جــاك شــوفالييه، تاريــخ الفكــر الســيايس: مــن الدولــة القوميــة إىل الدولــة األمميــة. ترجمــة محمــد 

ــع. ــة للدراســات والنــر والتوزي ــال. ط 3 : 2002، املؤسســة الجامعي عــرب صاصي

3.Lomax, B., )1997( ‘The Strange Death of “Civil Society” in Post-Communist 

Hungry’, Journal of Communist Studies and Transition Politics, 13,

يســتطيع أن يكــون رقيبــاً عــى الدولــة ويحــد 

مــن تســلطها بجانــب بالطبــع توســيعه لفكــرة 

ــا  ــن هن ــة. م ــية واملجتمعي ــاركة السياس املش

بــدأ االهتــامم الخارجــي باملجتمــع املــدين 

وصــار دعــم املجتمــع املــدين يف الــدول النامية 

ــدول  ــل ال ــن قب ــة م ــري الدميقراطي ــدول غ وال

ــم  ــات الدع ــلم أولوي ــى س ــع ع ــة يق الغربي

ــدين  ــع امل ــة املجتم ــارت حامي ــي، وص الخارج

وتقديــم الدعــم لــه مــن قبــل الحكومــة مــن 

ضمــن الــروط التــي البــد أن توافــق عليهــا 

الــدول الناميــة ليصبــح مبقدورهــا تلقــي دعــم 

ــالدعم املــروط  ــا عــرف بـ ــق م خارجــي وف

 .)Political Conditionality(

مســوغاته  يســتمد  مصطلــح  كل  كان  وإذا 

مــن الخصوصيــات النســبية لــكل مجتمــع أو 

حقبــة تاريخيــة، فــإن دراســة املجتمــع املــدين 

ــل  ــى التأصي ــالع ع ــي االط ــطيني تقت الفلس

النظــري واملعــريف اإلبيســتمولوجي للمجتمــع 

ــيوثقايف  ــي والسوس ــل التاريخ ــدين والتحلي امل

التجربــة  اســتحضار  مــع  املفهــوم  لنشــوء 

العربيــة بوصــف املجتمــع املــدين الفلســطيني 

ومــع اإلقــرار بخصوصيــة الواقــع الفلســطيني 

ــريب ويشــرتك  ــدين الع ــع امل ــن املجتم جــزءاً م

والسياســية  الثقافيــة  األبعــاد  يف  معــه 

قــراءة  إىل  إضافــة  نفســها.  واالجتامعيــة 

ــث  ــامل الثال ــة يف الع ــات املدني ــع املجتمع واق

ــف  ــتعامري، بوص ــد االس ــا بع ــياق م ويف الس

ــياق.  ــذا الس ــاز إىل ه ــي بامتي ــطني تنتم فلس

بيــد أن هــذا خــارج مهــام هــذه الدراســة 

التقدمييــة. 

مييــز مســرية  أن  مــا ميكــن  مثــة  كان  وإذا 

املجتمعــات املدنيــة يف الــدول الناميــة عموماً، 

وفلســطني ليســت اســتثناًء، فهــو حقيقــة 
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ــذه  ــدين يف ه ــع امل ــي للمجتم ــم الخارج الدع

الدولــة، فاملجتمــع املــدين يف هــذه الــدول 

ــأِت  جــاء مــن الخــارج. الدعــم الخارجــي مل ي

مــن فــراغ بــل كانــت نتيجــة تطــور، ونتيجــة 

ــذه  ــة يف ه ــق الداخلي ــن الحقائ ــة م مجموع

ــام  ــة. فأم ــات الدولي ــل العالق ــدول ويف حق ال

عجــز الــدول مــا بعــد االســتعامرية يف تحقيــق 

ــع  ــد أن تخض ــا كان الب ــح موارده ــا وش ذاته

لسياســات اقتصاديــي البنــك الــدويل وصندوق 

ــة  ــذا هيمن ــق ه ــع راف ــدويل. بالطب ــد ال النق

الحكــم )الدميقراطيــة  الغــريب يف  النمــوذج 

الخيــار  ســقوط  مــع  خصوصــاً  الليرباليــة 

الحــرة  )الســوق  االقتصــاد  ويف  االشــرتايك( 

وعمليــة اللربلــة والخصخصــة( وتفــي بــوادر 

ــة يف الخدمــات مــع عوملــة  تراجــع دور الدول

رأس املــال وفكــرة الخدماتيــة ذاتهــا. خالصــة 

القــول: صــار املجتمــع املــدين بــكل متعلقاتــه 

ــة  ــة واســتحقاقاته التطبيقي ــه النظري وفرضيات

الداخليــة  السياســات  يف  شــائعة  ظاهــرة 

ــة للــدول. وأضحــت أجنــدة القــوى  والخارجي

الكــربى تشــري بطريقــة رصيحــة للمجتمــع 

ــة  ــري الحكومي ــامت غ ــارت املنظ ــدين، وص امل

الــذي  وكأن  املجتمعــي.  العمــل  موضــة 

حــدث هــو إعــادة اكتشــاف النخــب يف هــذه 

البلــدان للمجتمــع املــدين. وإعــادة االكتشــاف 

هــذه امتــدت إىل الغــرب، حيــث اكتشــف 

السياســات  يف  واملفكــرون  السياســيون 

ــح  ــات املصال ــرتاتيجية ومجموع ــة واإلس العام

مجــدداً فكــرة املجتمــع املــدين. ورمبــا نظــرة 

رسيعــة إىل الــدور الــذي قامــت بــه حــركات 

ــع  ــات املجتم ــي ومؤسس ــاج االجتامع االحتج

املــدين يف ثــورات الربيــع يضفــي أهميــة أكــرب 

ــم.  ــذا الفه ــى ه ع

املجتمع املدين الفلسطيني:

 مقاربة مفاهيمية 
يواجــه الباحــث يف موضوعــة املجتمــع املــدين 

يف ســياقه الفلســطيني صعوبــات، منبــع الكثري 

ــذي مــر  ــل ال ــع الســيايس الثقي ــا أن الواق منه

ــه عــى  ــرك بصمت ــه الشــعب الفلســطيني ت ب

نواحــي الحيــاة يف فلســطني كافــة للدرجــة 

التــي بــات معهــا مــن املســتحيل مبــكان فصــل 

أي ظاهــرة يف املجتمــع الفلســطيني عــن هــذا 

املجتمــع  عــن  الحديــث  كان  وإذا  الواقــع. 

الحديــث  مــن  جــزءاً  الفلســطيني  املــدين 

فالبــد  برمتــه  الفلســطيني  املجتمــع  عــن 

ــطيني  ــع الفلس ــة املجتم ــتراف حال ــن اس م

قبــل الخــوض يف متظهــرات هــذا املجتمــع 

وتشــكيالته املجتمعيــة.

بجانــب أن املجتمــع الفلســطيني وبعــد نكبــة 

ــث  ــذر الحدي ــن املتع ــات م 1948 تشــتت وب

عــن مجتمــع واحــد، إذ إن املجتمــع الــذي 

عــاش يف بقعــة جغرافيــة واحــدة وتحــت 

ســيادة سياســية واحــدة بــات موزعــاً بــني 

خمســة بلــدان. فالريــط الســاحي الجنــويب، 

للحكــم  خضــع  غــزة،  بقطــاع  املعــروف 

 1967 إىل   1948 مــن  املــري  العســكري 

اإلرسائيــي،  العســكري  للحكــم  ثــم  ومــن 

خضعــت  األردن  لنهــر  الغربيــة  والضفــة 

ــم  ــل أن يت ــام 1948 قب ــة ع ــيطرة األردني للس

ضمهــا لتصبــح جــزءاً مــن اململكــة الهاشــمية، 

للحكــم  األخــرى  هــي  تخضــع  أن  قبــل 

العســكري اإلرسائيــي عــام 1967 أيضــاً، هــذا 

يعيشــون  الذيــن  الفلســطينيني  إىل  إضافــة 

والفلســطينيني  واألردن،  وســورية  لبنــان  يف 

ــطني  ــل فلس ــون يف داخ ــوا يعيش ــن مازال الذي

كمواطنــني يف دولــة إرسائيــل. 
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ــه  ــا كان مــن مســلامت هــذه الدراســة أن ومل

ــداً  ــدين بعي ــث عــن مجتمــع م ــذر الحدي يتع

عــن دائــرة اإلقصــاء املتبــادل مــع الدولــة، 

ــع  ــن مجتم ــث ع ــذر الحدي ــن املتع ــه م فإن

ــاء  ــة يف فض ــزة والضف ــطيني يف غ ــدين فلس م

اإلقصــاء مــع دولــة االحتــالل. ويبــدو إطــالق 

تســمية مجتمــع مــدين عــى واقــع املنظــامت 

والجمعيــات والنقابــات التــي كانــت تتفاعــل 

والضفــة  غــزة  يف  االحتــالل  فــرتة  خــالل 

ــد أو  ــاب الــرتف الفكــري الزائ ــة مــن ب الغربي

مــن بــاب ســوء فهــم لجوهــر املفهــوم. ومــرد 

إرصارنــا عــى نفــي صفــة املجتمــع املــدين عــن 

ــة  ــة واألهلي ــة واملهني ــالت النقابي ــذه التكت ه

ــادل  ــي يتج ــة الت ــة الوطني ــاب الدول ــو غي ه

ويختلــف ويتكامــل ويتنافــس معهــا املجتمــع 

ــني يف  ــراد بوصفهــم مواطن ــح األف املــدين لصال

ــذه  ــار ه ــول باعتب ــع الق ــة، ويق ــذه الدول ه

التكتــالت مجتمعــاً مدنيــاً يف بــاب اعتبــار 

بهــذه  أنيطــت  التــي  السياســية  الوظيفــة 

التكتــالت يف جوهــر املجتمــع الســيايس الــذي 

هــو القاعــدة األكــرب لظهــور املجتمــع املــدين، 

لكــن مــا يغيــب عــن هــذا الفهــم هــو عــدم 

متايــز املــدين عــن الســيايس. وبكلمــة أخــرى، 

فــإن املجتمــع املــدين وإن كان جنينيــاً قــد 

نشــأ يف رحــم املجتمــع الســيايس فــإن غيــاب 

مــن  فلســطني جعــل  الوطنيــة يف  الدولــة 

ــة. فــراع  مجــرد فكــرة وجــوده غــري منطقي

هــذه التكتــالت النقابيــة واملهنيــة واألهليــة مل 

يكــن يف جوهــره إال تجســيداً للــراع الوطنــي 

ضــد االحتــالل، فحــني تعلــن إحــدى النقابــات 

إرضابــاً فإنهــا ال تقــوم بذلــك لتحســني رشوط 

العمــل مثــالً أو لتحســني مطلــب ملنتســبيها بل 

كان ينظــر لهــذا اإلرضاب عــى أنه تحــد إلرادة 

ــة  ــة. وجمل ــة الوطني ــالل وإعــالء للكرام االحت

ــع  ــس كان م ــاء والتناف ــي إن اإلقص ــول ه الق

دولــة االحتــالل وبالتــايل مل يكــن ينظــر للفــرد 

بوصفــه مواطنــاً، إذ إن فكــرة املواطنــة غائبــة 

بــل ومســلوبة بحكــم وجــود االحتــالل، حيــث 

ينظــر للفــرد بوصفــه أداة ومــادة للتحــرر 

الوطنــي. وال يوجــد مــا يعيــب يف تغليــب 

ــالل ويف  ــرتة االحت ــدين يف ف ــى امل ــيايس ع الس

ظــل غيــاب الســلطة التــي تجســد روح الدولة 

الوطنيــة غــري أن مثــل هــذا اإلرصار عــى 

طبــع املجتمــع الســيايس الفلســطيني يف فــرتة 

ــرياً  ــاعد كث ــدين ال يس ــع امل ــالل باملجتم االحت

ــي  ــة الت ــراك والزحزح ــول والح ــم التح يف فه

حدثــت بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو عــام 

1993 وإنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

عــام 1994 بوصفهــا أول تجســيد فيزيــايئ 

ــطينية.  ــة الفلس للكياني

وبذلــك البــد مــن النظــر للمجتمــع الســيايس 

ــي  ــالل اإلرسائي ــرتة االحت ــرع يف ف ــذي ترع ال

الفــرتة  يف  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  للضفــة 

بــني 1967-1994 بوصفــه القاعــدة والرتبــة 

الخصبــة التــي مــن شــأنها أن تســاهم يف ظهور 

املجتمــع املــدين الفلســطيني بعــد ذلــك، وكان 

ــية  ــة سياس ــور كياني ــك: ظه ــق ذل رشط تحق

ميكــن التعامــل معهــا بــروح الدولــة الوطنيــة، 

ومتايــز املجتمــع املــدين عــن حاضنتــه األوســع 

ــع الســيايس. املجتم

ــرط األول  ــليم أن ال ــن التس ــد م ــاً الب  نظري

قــد تحقــق دون أن يعنــي هــذا االتفــاق 

ــت  ــي تول ــة الت ــلطة الوطني ــي أن الس املنهج

الحكــم بعــد العــام 1994 هــي بالفعــل دولــة 

فلســطينية. وكونهــا ليســت دولــة باملعنــي 

الســيادي ال ينفــي عنهــا هــذه الصفــة باملعنى 
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الجوهــري مــن حيــث إنهــا ســلطة نابعــة مــن 

ــري  ــت الكث ــية وإن كان ــكان السياس إرادة الس

مــن قراراتهــا نابعــة مــن اتفاقيــات تكبــل 

إرادتهــا وتعيــق مقدرتهــا عــى التــرف بنــاء 

عــى رغبــة ذاتيــة وبالتــايل فهــي باملعنــى 

الســيايس غــري قــادرة فعليــاً عــى الحركــة بنــاًء 

عــى عالقــة تظافريــة مــع مواطنيهــا. بيــد 

ــور  ــخ تط ــل تاري ــم يجه ــذا الفه ــل ه أن مث

الدولــة يف الفكــر الســيايس وتاريــخ متايــز 

ــت  ــية ارتبط ــرة سياس ــدين كظاه ــع امل املجتم

يف األســاس بفكــرة ظهــور الدولــة. فتطــور 

مفهــوم املجتمــع املــدين مل ينشــأ يومــاً يف 

ــد  ــزاً بع ــاً ناج ــه مفهوم ــا بوصف ــخ أوروب تاري

تحقــق مــروع الدولــة إذ إنــه صــار جنبــاً إىل 

ــام  ــة ك ــا. والدول ــكلها وتحققه ــع تش ــاً م جنب

قــرأ تاريخهــا الكثــري مــن املؤرخــني ومفكــري 

السياســة وعلــامء االجتــامع مل تكتمــل مبــا 

وجهــاز  وأرض  )شــعب  اليــوم  عليــه  هــي 

وداخليــة  خارجيــة  وســيادة  بريوقراطــي 

واحتــكار للعنــف املــروع واعــرتاف خارجــي( 

إال يف أواســط القــرن التاســع عــر ويف حفنــة 
ــدول.4  ــن ال ــة م قليل

ــطينية  ــة الفلس ــاك يف الخصوصي ــه، فهن وعلي

ــول إن تطــور املجتمــع املــدين  ــا يغــري للق م

التجربــة  ويتشــابه يف  يقــرتب  الفلســطيني 

ــدين يف  ــع امل ــور املجتم ــربة تط ــع خ ــرياً م كث

الثامــن  القرنــني  يف  األوربيــة  املجتمعــات 

عــر والتاســع عــر مــن حيــث ترافــق منــو 

املجتمــع املــدين مــع منــو الدولــة. ففــي الواقع 

4.انظــر يف ذلــك كتــايب جيانفرانكــو بوجــي »تطــور الدولــة 

الحديثــة« و«الدولــة: طبيعتهــا وتطورهــا وآفاقهــا«. 
Poggi, Gianfranco, 1978, The development of the modern 
state, Hutchinson, London.
_____, 1990, The state, its nature, development and prospects, 
Polity Press, UK.

الفلســطيني ال الدولــة ناجــزة وال املجتمــع 

للتطــور  مرشــح  وكالهــام  ناجــز،  املــدين 

عــى  قامئــة  فعالقتهــام  وتأسيســاً  والنمــو، 

واإلقصــاء.  واالعــرتاف  والتكامــل  التنافــس 

فتجربــة ظهــور املجتمــع املــدين يف الــدول غــري 

ــكلت  ــي تش ــة الت ــاً يف الدول ــة خصوص الغربي

بعــد انتهــاء الحقبــة الكولونيــة متيــزت بظهــور 

الدولــة كمــروع ناجــز ومتحقــق مــن أعــى، 

الدولــة يف عالقــة مــع  تتشــكل  بحيــث مل 

املجتمــع، وإن كانــت الدولــة جــاءت تحقيقــاً 

للحريــة  املجتمــع ونزوعــه وتوقــه  لرغبــة 

والتخلــص مــن االســتعامر الخارجــي. ونتيجــة 

هــذه أن الدولــة قدمــت نفســها بأنهــا »الــرب 

األعــى« فهــي صاحبــة كل املشــاريع ومقدمــة 

كل الحلــول وهــي التــي تصــوغ األيديولوجيــا 

عــن  تعــرب  التــي  وهــي  الخدمــة  وتوفــر 

ــع.  املجتم

ومل يعــِن املجتمــع املــدين بنفســه إال بعــد 

تســلط الدولــة وفشــلها للدرجــة التــي انهارت 

فيــه الدولــة ومل يتجــاوز وجودهــا أبعــد مــن 

بلــدان  الكثــري مــن  العواصــم يف  ضواحــي 

ــإن  ــا الســوداء، وكــام يقــول البعــض ف إفريقي

ــا  ــدول أضحــت دوالً بفضــل عضويته هــذه ال

املتحــدة  األمــم  العموميــة يف  الجمعيــة  يف 

ــالت  ــن مؤه ــك م ــد متتل ــي مل تع ــط، فه فق

ــع  ــر املجتم ــط ظه ــا فق ــيئاً. عنده ــدول ش ال

املــدين كبديــل وحــل. لكــن مــن املؤســف أن 

ــه أن ينشــأ يف وضــع  ــراد ل هــذا الحــل كان ي

دولــة غــري قامئــة أو هشــة يف أحســن األحــوال؛ 

ــزه، لذلــك  مــا أفقــده مــربر وجــوده ورس متاي

أمكننــا بعــد ســنوات قليلــة االســتنتاج أن 

املجتمــع املــدين يف هــذه الــدول عقيــم وغــري 

فاعــل وغــري موجــود فعليــاً مثلــه مثــل الدولة. 
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أمــا يف الــدول التــي بقيــت فيهــا الدولــة قويــة 

وثابتــة ومتســلطة عــى املجتمــع مثــل الــدول 

العربيــة فــكان املجتمــع املــدين غري قــادر عى 

ــه،  ــق أي مــن طموحات ــري وتحقي إحــداث تغي

فــكان جنينــاً مشــلوالً يف أغلــب األحيــان. لكــن 

ــدين يف  ــع امل ــى املجتم ــف بن ــظ أن ضع نالح

ــوة  ــرازات ق ــة مل يكــن أحــد إف ــدول العربي ال

الدولــة بــل هــو داللــة واضحــة عــى ضعــف 

ــدول.  هــذه ال

يف كتابــه املهــم »تضخــم الدولــة العربيــة: 

الدولــة واملجتمــع يف الــرشق األوســط« يفــرق 

ــة  ــة« و«دول ــدول القوي ــني »ال ــويب ب ــه أي نزي

ــي  ــك الت ــة ليســت تل ــة القوي القــوة«. فالدول

التنظيــامت  املجتمــع وتقمــع  تقــف ضــد 

املجتمعيــة وتعمــل عــى شــل عمليــة الحــراك 

ــع  ــة م ــة املتكامل ــي الدول ــل ه ــي ب املجتمع

املجتمــع. وبالقــدر الــذي تبــدي الدولــة فيــه 

تعاونــاً مــع املجتمــع بالقــدر الــذي تكتســب 

فيــه قوتهــا. وعليــه ويف قــراءة أيــويب فالدولــة 

ــل  ــة ب ــة قوي ــت دول ــريب ليس ــن الع يف الوط

هــي دولــة تســتخدم القــوة لقمــع املجتمــع، 

ــة  ــى فالدول ــذا املعن ــوة.5 وبه ــة الق ــا دول إنه

ــر  ــة للســقوط تفتق ــة هشــة آيل ــة دول العربي

إىل املقومــات التــي مــن شــأنها أن تجعــل 

منهــا دولــة فعليــة متــارس ســيادتها عــى 

مواطنيهــا، إذ إن هــؤالء املواطنــني مغيبــون 

وغــري موجوديــن يف قامــوس النظــام الســيايس 

الــذي يتــوىل مقاليــد الحكــم يف هــذه الــدول.

مــن هنا كانــت خصوصيــة الواقع الفلســطيني 

ــياقه  ــدين يف س ــع امل ــو املجتم ــة من وخصوصي

الخصوصيــة  هــذه  ومكمــن  الفلســطيني. 

ــزة  ــري ناج ــطينية غ ــة الفلس ــون الدول ــو ك ه
5.Nazi N. Ayubi, Over-Stating the Arab State: Politics and Society 

in the Middle East )London: I.B. Tauris & Co., Ltd., 1995(

مــروع يف  أيضــاً  ذاتــه  املــدين  واملجتمــع 

ــطينيني  ــام الفلس ــع أم ــا يض ــور النشــوء؛ م ط

فرصــة ذهبيــة فريــدة يف إكــامل مــروع 

الدولــة الناقصــة )الســلطة الوطنيــة( بجانــب 

إكــامل نهــوض املجتمــع املــدين غــري املكتمــل، 

ــد  ــه، والب ــول إلي ــري للوص ــد كب ــذا تح ويف ه

ــة تحــول املجتمــع الســيايس  ــم تجرب ــن فه م

الفلســطيني إىل مجتمــع مــدين.  

مــن  البــد  هــذا،  يف  الخــوض  قبــل  لكــن 

الفلســطيني  املجتمــع  حالــة  اســتقراء 

وتشــكيالته املدنيــة وتنظيامتــه األهليــة منــذ 

ــذي  ــات التفاعــل والحــراك املجتمعــي ال بداي

بــدأ يف منتصــف القــرن التاســع عــر. إن مــن 

ــري  ــا الكث ــف لن ــراءة أن تكش ــذه الق ــأن ه ش

عــن خــواص الحــراك املجتمعــي الفلســطيني 

ــة،  ــه املتتابع ــه وتفاعالت ــة في ــى املختلف والبن

األمــر الــذي يعيننــا عــى فهــم آليــات تشــكل 

ــي ألول  ــطيني الحقيق ــدين الفلس ــع امل املجتم

مــرة يف تاريــخ فلســطني املعــارص بعــد العــام 

ــاز  ــا بإيج ــأنظر هن ــك س ــبيل ذل 1993. يف س

إىل التنظيــامت املجتمعيــة واألهليــة التــي 

 1948 النكبــة  قبــل  فلســطني  يف  تشــكلت 

حقبتــني  عــرب  إليهــا  النظــر  ميكــن  والتــي 

تكــون أوالهــا قبــل االنتــداب الربيطــاين عــى 

ــرتة  ــي ف ــة تغط ــام 1917 والثاني ــطني ع فلس

االنتــداب. ثــم الفــرتة املمتــدة مــن منتصــف 

ــني  ــات أوســلو ب ــع اتفاقي الســتينيات إىل توقي

وإرسائيــل  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 

الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  وتأســيس 

ــرتة  ــال الف ــة إغف ــن مالحظ ــام 1994. وميك ع

الســتينيات  منتصــف  وبــني  النكبــة  بــني 

ألنــه خــالل تلــك الفــرتة مل يفــق املجتمــع 

ــي  ــة الت ــن هــول الصدم ــد م الفلســطيني بع
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أصابتــه بعــد النكبــة، فــكان مســلوب اإلرادة، 

ــة  ــدول العربي ــه ال ــرر ل ــة، تق ــلول الحرك مش

الوصيــة عليــه مصــريه، إىل أن انطلقــت الثــورة 

عــى  الرتكيــز  وتــم  املســلحة  الفلســطينية 

ــي بعدهــا العــريب  ــة دون نف فلســطنة القضي

وامتدادهــا اإلســالمي والكــوين الحضــاري. لــذا 

شــكلت انطالقــة الثــورة نقطــة تحــول مهمــة 

ــام  ــطيني ك ــع الفلس ــون املجتم ــخ تك يف تاري

ــدة  ــرتة املمت ــاً. غــري أن هــذه الف ســرى الحق

حتــى إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ال 

ــن  ــل م ــار واحــد، ب ــا مبنظ ــر إليه ــن النظ ميك

زاويتــني. الزاويــة األوىل تُعنــى باالتحــادات 

ــر  ــة التحري ــور منظم ــع ظه ــرت م ــي ظه الت

الزاويــة  أمــا  الســتينيات،  يف  الفلســطينية 

الثانيــة فتنظــر إىل املجتمــع الفلســطيني يف 

ــذي خضــع  ــة وقطــاع غــزة وال الضفــة الغربي

فهــم  إن  اإلرسائيليــني.  الجــراالت  لحكــم 

ــامت واملؤسســات  تطــور التشــكيالت والتنظي

املجتمعيــة داخــل املجتمــع الفلســطيني عــرب 

الســياقات مهــم  تلــك  الفــرتات ويف  هــذه 

املــدين  املجتمــع  طبيعــة  فهــم  يف  ومفيــد 

بعــد  وتفاعــل  تشــكل  الــذي  الفلســطيني 

ــة الفلســطينية عــام  تأســيس الســلطة الوطني

 .1994

البدايات
يعــود تاريــخ العمــل األهــي واملجتمعــي 

التاســع  القــرن  منتصــف  إىل  الفلســطيني 

عــر، حيــث ميكــن التأريــخ لهــا مــع ظهــور 

ــي  ــة الت ــات املجتمعي ــن الفعالي ــة م مجموع

حاولــت العمــل لصالــح املجتمــع املحــي. 

مثــل مطبعــة اآلبــاء الفرنسيســكان يف القــدس 

النصــف  يف  املأمونيــة  واملطبعــة   .1848

ــة  ــر، وجمعي ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاين م الث

ــي  ــام 1898 الت ــدس ع ــرة يف الق اآلداب الزاه

قبــل  الفــرتة  الصيــداوي. ويف  داود  أسســها 

عهــد االنتــداب الربيطــاين عــى فلســطني عــام 

1917 تــم تأســيس مــا ال يقــل عــن 15 جمعية 

فلســطينية وطنيــة أكرثهــا خرييــة وأدبيــة. 

وتــم تأســيس ناديــني يف تلــك الفــرتة،  واحــد 

يف بيــت دجــن وواحــد يف غــزة، وال يوجــد 

ذكــر للروابــط واالتحــادات، وقــام الرتبــوي 

الســكاكيني  خليــل  املعــروف  الفلســطيني 

 .1912 عــام  للمعلمــني  جمعيــة  بتأســيس 

التــي منحتهــا الســلطات  وكان لالمتيــازات 

العثامنيــة للمســيحيني العــرب دور يف تحفيــز 

فلســطني  العربيــة يف  املســيحية  الطوائــف 

ــاً عــى تشــكيل هــذه  ــالد الشــام عموم ويف ب

الجمعيــات. 

األمــر، حيــث  اختلــف  االنتــداب  يف عهــد 

شــهدت فلســطني انتشــاراً واضحــاً للجمعيــات 

ــهدت  ــد ش ــة. فق ــط الخريي ــوادي والرواب والن

ــة  ــات القــرى العربي فلســطني تشــكيل جمعي

ــي تشــكلت  ــة تعــاون القــرى الت ــل جمعي مث

ــة إجــزم مــن قضــاء حيفــا عــام 1924  يف قري

زراعــي  بنــك  بفتــح  الجمعيــة  وطالبــت 

وتعديــل قانــون الغابــات وإلغــاء الرضيبــة 

العريــة. وكان قــد حــرض اجتامعهــا العــام يف 

آب 1925 قرابــة 150 عضــواً. ويف بــر الســبع 

يف  العربيــة  البــدو  جمعيــة  تأســيس  تــم 

الثالثينيــات، كــام تــم تأســيس جمعيــة احيــاء 

ــة اإلحســان  ــات، وجمعي القــدس يف العريني

ــا  ــس حيف ــروم األرثوذك ــة ال ــالح لطائف واإلص

ــطيني  ــلم الفلس ــاء املس ــة احي 1928 وجمعي

حيفــا يف العرينيــات، وجمعيــة اإلخــاء يف 

طوبــاس 1945، وجمعيــة اإلخــاء األرثوذكــي 

األمــر  وجمعيــات  العرينيــات،  يف  جنــني 
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باملعــروف والنهــي عــن املنكــر يف القــدس 

ــاء  ــة اإلخ ــا، وجمعي ــبع وياف ــر الس ــزة وب وغ

والنــارصة  ونابلــس  يافــا  يف  األرثوذكــي 

ــة  ــني، وجمعي ــدس وجن ــرك والق ــة الك وخرب

ــام 1945. ــا ع ــالمية يف ياف ــاء اإلس اإلخ

ازدهــاراً  والروابــط  النــوادي  كــام شــهدت 

ملموســاً. فمــن أصــل 163 ناديــاً ترصدهــا 

املوســوعة الفلســطينية، هنــاك 145 ناديــاً 

أوائــل  ففــي   ،1948 قبــل  فاعلــة  كانــت 

ــي  ــة خريج ــيس جمعي ــم تأس ــات ت العريني

ومقرهــا  بــريوت  يف  األمريكيــة  الجامعــة 

القــدس ورابطــة خريجــي كليــة غــزة. 1947، 

ورابطــة املثقفــني العــرب يف بيســان 1944 

ــاد  ــادي االتح ــاً، ون ــام 1944 أيض ــا ع ويف ياف

العــريب يف  الريــايض  بغــزة 1945، والنــادي 

أوائــل الثالثينيــات. والنــادي الوطنــي بيافــا يف 

ــح  ــاط الواض ــذا النش ــة ه ــات، نتيج األربعيني

يف قطــاع األنديــة والروابــط شــهدت فلســطني 

ــكيل  ــرضورة تش ــي ب ــن الوع ــاً م ــذاك نوع آن

اتحــادات تضــم هــذه الجمعيــات وتنســق 

عملهــا، فقــد عقــد عــام 1928 مؤمتــر النــوادي 

جمعيــات  بتأســيس  أويص  الــذي  يافــا  يف 

مامثلــة يف جميــع أنحــاء البــالد. ويف عام 1929 

تــم تشــكيل لجنــة عليــا لألنديــة والجمعيــات 

األرثوذكســية يف فلســطني. 

وظهــر مــا ميكــن تســميته نــواة العمــل النقايب 

نقابــة  تأســيس  تــم  حيــث  الفلســطيني، 

ــي  ــام 1922 الت ــا ع عــامل املواصــالت يف حيف

ــة، فانشــق  رسعــان مــا ســيطر عليهــا الصهاين

ــادي الخــريي  ــام 1924 الن العــرب وأسســوا ع

ــم  ــن ث ــا، وم ــد يف حيف ــكك الحدي ــامل س لع

تــم تحويلــه إىل جمعيــة العــامل العربيــة 

الفلســطينية عــام 1925. كــام عملــت بعــض 

املــدارس الخاصــة عــى تنســيق نشــاطاتها، 

فتــم تأســيس جمعيــة اتحــاد املــدارس األهلية 

يف يافــا وجمعيــة اتحــاد معلمــي املــدارس 

ــة اتحــاد  ــام 1932 وجمعي ــا ع ــة يف ياف األهلي

ــام 1931. ــا ع ــني يف ياف ــني واملتعلم املعلم

ــطينية  ــوية الفلس ــة النس ــت الحرك ــد عرف وق

يف تلــك الفــرتة نهوضــاً مبكــراً، حيــث تــم 

ــة مــن االتحــادات النســوية  تشــكيل مجموع

ــام 1929،  ــايئ ع ــة النس ــاد العاصم ــل اتح مث

واالتحــاد النســايئ يف عــكا 1929، وجمعيــة 

 ،1921 بنابلــس  العــريب  النســايئ  االتحــاد 

ــت  ــريب يف بي ــايئ الع ــاد النس ــة االتح وجمعي

ويف   1947 لحــم  بيــت  ويف   ،1956 ســاحور 

ــات،  ــرم يف الثالثيني ــه 1939، ويف طولك رام الل

وجمعيــة الســيدات العربيــات يف يافــا أوائــل 

الثالثينيــات.

مثــل  الشــبابية  الجمعيــات  ُعرفــت  كــام 

جمعيــة اتحــاد شــباب الطيبــة يف األربعينيات. 

يف  املســيحيني  الشــبان  اتحــاد  وجمعيــة 

ــلمني  ــبان املس ــة الش ــدس 1920، وجمعي الق

يف فلســطني 1928، وجمعيــة رابطــة الشــبيبة 

العربيــة 1937، وجمعيــة الشــبان املســلمني يف 

يافــا عــام 1922 - 1923.

 هــذا بجانــب بعــض الجمعيــات األهليــة 

جمعيــة  مثــل  املتخصصــة  الخدماتيــة 

رعايــة الطفــل يف رام اللــه 1944، وجمعيــة 

وجمعيــة   ،1928 حيفــا  األدبيــة  الرابطــة 

الشــبان املســلمني القرويــني يف حيفــا عــام 

ــا،  ــني يف حيف ــا مل شــعث القروي 1932 وهدفه

 ،1931 حيفــا  األميــة  مكافحــة  وجمعيــة 

ــدس 1912.  ــر يف الق ــالل األحم ــة اله وجمعي

 98 الفلســطينية  املوســوعة  ترصــد  كــام 

مطبعــة عملــت يف فلســطني قبــل عــام 1948. 
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ــه  ــظ أن ــطينية تالح ــوعة الفلس ــري أن املوس غ

عــى الرغــم مــن أن هــذه املؤسســات كانــت 

ــا  ــايف واالجتامعــي فإنه تعمــل يف الحقــل الثق

أو  نحــو  عــى  سياســياً  نشــاطاً  »مارســت 

ــي  ــي الوطن ــز الوع ــاهمت يف تعزي ــر، وس آخ

واالحتجــاج  االنتــداب  سياســة  ومقاومــة 

ــني  ــاعدة املنكوب ــوال ملس ــع األم ــا وجم عليه

وتشــجيع املصنوعــات الوطنيــة ومحاربــة بيــع 

األرايض والدفــاع عــن املعتقلــني واملســاجني 

السياســيني«.6 كــام يــرى البعــض أننــا كنــا 

أمــام نويــات مجتمعيــة مدنيــة متداخلــة 

ــن  ــذا م ــة؛ ل ــائرية والديني ــة العش ــع البني م

الصعــب القــول إنهــا كانــت تشــكل منظــامت 
ــدين.7 ــع م مجتم

يف العــام 1948 وبعــد أن تم تشــتيت الشــعب 

األربعــة  األرض  اتجاهــات  يف  الفلســطيني 

ولفــرتة غــري بســيطة حدثــت قطيعــة مهولــة 

مــع املــايض وانقطعــت عمليــة الرتاكــم الحيايت 

واملجتمعــي. وبعــد ســنوات مــن املعانــاة 

ــطيني يف  ــعب الفلس ــدأ الش ــرد ب واألمل والت

مللمــة أوراقــه، ففــي منتصــف الســتينيات 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــيس منظم ــم تأس ت

ــيطرت  ــلح وس ــل املس ــت رشارة العم وانطلق

الفصائــل املقاتلــة عــى منظمــة التحريــر. 

كــام شــهد عــام 1967 احتــالل إرسائيــل للضفة 

ــدول  ــة ال ــد هزمي ــزة بع ــاع غ ــة وقط الغربي

العربيــة يف حــرب مل تســتغرق ســتة أيــام، 

وترتــب عــى ذلــك أنــه وألول مــرة منــذ 1948 

تخضــع هاتــان املنطقتــان املتبقيتــان مــن 
ــارة    ــات الحض ــث: دراس ــد الثال ــاين، املجل ــم الث ــطينية، القس ــوعة الفلس 6.املوس

ط1 بــريوت 1990: 189. هنــاك نقــص يف دراســة الجمعيــات والنــوادي والروابــط 

ــول محــرر  ــام يق ــة ك ــل النكب ــطني قب ــة يف فلس ــت فاعل ــي كان ــادات الت واالتح

املقالــة حــول االتحــادات والجمعيــات والروابــط  يف املوســوعة الفلســطينية. 190

ــة  ــة التطوعي ــد ســامل املنظــامت املجتمعي ــه يف ولي ــح، مشــار إلي 7.محمــد مصل

أبحــاث  منتــدى  تكامليــة،  عالقــة  نحــو  الفلســطينية:  الوطنيــة  والســلطة 

السياســات االجتامعيــة واالقتصاديــة يف فلســطني، رام اللــه 1999: 61

فلســطني لســلطة واحــدة وإن كانــت ســلطة 

ــي  ــل األه ــور العم ــم تط ــد لفه ــالل. الب احت

الفلســطيني يف تلــك الفــرتة منــذ منتصــف 

ــن إىل تشــكل  الســتينيات مــن القــرن العري

الســلطة الفلســطينية عــام 1994 مــن الفصــل 

بــني منظومتــني تطــور فيهــام العمــل األهــي 

الفلســطيني:

)أ(- العمــل األهــي يف الشــتات والــذي ترعرع 

يف ظــل منظمــة التحرير الفلســطينية.

الغربيــة  الضفــة  يف  األهــي  )ب(-العمــل 

غــزة.  وقطــاع 

 

منظمة التحرير والعمل األهلي
منــذ البدايــة أدركــت منظمــة التحريــر أهمية 

املجتمعيــة  واملؤسســات  املنظــامت  دور 

والنقابــات واالتحــادات يف ترســيخ عالقتهــا 

مــع قطاعــات الشــعب الفلســطيني يف البلدان 

ــد  ــك فق ــا. وبذل ــوزع عليه ــي تت ــة الت املختلف

كان لتأســيس هــذه االتحــادات والنقابــات 

للشــعب  تجميعيــة  وظيفــة  واملنظــامت 

حاجــة  لهــا  تكــون  أن  قبــل  الفلســطيني 

املنظمــة  مدنيــة.  أو  مجتمعيــة  أو  نقابيــة 

نظــرت لتأســيس هــذه االتحــادات كنــوع مــن 

بنــاء الهويــة وحاميــة الشــعب مــن االندثــار. 

ــي  ــد مــن فهــم الطريقــة الت ولفهــم هــذا الب

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــا منظم ــرت فيه نظ

أسســت  عليهــا  بنــاء  والتــي  نفســها  إىل 

ــع جامهــري الشــعب الفلســطيني  ــا م لعالقته

ــون  ــن ك ــم م ــى الرغ ــاع األرض. وع يف كل بق

منظمــة التحريــر عبــارة عــن ائتــالف فصائــل 

ــيايس  ــف الس ــوان الطي ــات أل ــة بتباين املقاوم

كثــرية  فــرتات  يف  كان  والــذي  الفلســطيني 

ــيايس  ــف الس ــوان الطي ــات أل ــاً لتباين انعكاس
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ــي  ــرؤى الت ــن ال ــة م ــاك مجموع ــريب، فهن الع

ــا عــن النســيج الداخــي  ــن الصعــب فصله م

ملنظمــة التحريــر. املنظمــة نظــرت إىل نفســها 

ــة الفلســطينية القادمــة  ــا الدول ــس بوصفه لي

والتــي ستتجســد مــع إكــامل مــروع التحــرر 

حــني  إىل  نفســها،  اعتــربت  بــل  الوطنــي 

إمتــام هــذه املهمــة فعليــاً، دولــة متــارس 

مجمــوع  عــى  ســيادية  دولــة  صالحيــات 

الجــوار  دول  يف  الفلســطينيني  الســكان 

خصوصــاً لبنــان وســورية ومــر. فبالنظــر إىل 

ــر التــي أنشــأتها املنظمــة  املؤسســات والدوائ

السياســية، مؤسســة صامــد،  الدائــرة  مــن 

األحمــر  الهــالل  والثقافــة،  اإلعــالم  دائــرة 

ــدوق  ــر، إىل الصن ــش التحري ــطيني، جي الفلس

القومــي، وغريهــا نــدرك مــا أســامه يزيــد 

 statis ــة ــة للمنظم ــة الدوالني ــغ الخاصي صاي

تعمــل  املنظمــة  فمؤسســات   ،approach8

ــر إىل  ــت تفتق ــة وإن كان ــل الدول ــام تعم مثل

مقومــات الدولــة: األرض، والواليــة الفعليــة 

ــكان.  ــى الس ع

ــة عــى  ــم إرصار املنظم ــن فه ــا ميك ــن هن وم

ــات  ــات والجمعي ــادات والنقاب ــكيل االتح تش

املهنيــة، ومــن هنــا فقــط ميكــن فهــم رس 

هيمنــة املنظمــة عــى هــذه الجمعيــات ورس 

متاهيهــا معهــا، األمــر الــذي ســيؤثر عــى 

طبيعــة عالقــة هــذه االتحــادات والتجمعــات 

ــف  ــطينية بوص ــة الفلس ــلطة الوطني ــع الس م

األخــرية امتــداداً طبيعيــاً ملنظمــة التحريــر 

الفلســطينية.

وملــا كانــت منظمــة التحريــر ليســت إال تجليــاً 

الداخلــة  الفلســطينية  الفصائــل  ملجموعــة 

8.Sayigh, Yezid, , Armed Struggle and the Search for State: The 
Palestinian National Movement, 1949-1993, Oxford, Claredon 
Press, 1997

ــل  ــربى مث ــوى الك ــاً الق ــا، خصوص يف تركيبته

»فتــح« والجبهتــني الشــعبية والدميقراطيــة 

والحــزب الشــيوعي الفلســطيني آنــذاك، فــإن 

نظــرة الفصائــل مل تكــن أكــرث مــن إعــادة 

النقــايب  للعمــل  املنظمــة  لنظــرة  متظهــر 

والجامهــريي، األمــر الــذي بــدوره انعكــس يف 

عالقــة هــذه الفصائــل مــع هــذه االتحــادات 

والجمعيــات ســواء داخــل أســوار منظمــة 

األرايض  داخــل  يف  أو  املؤسســاتية  التحريــر 

املحتلــة يف الضفــة الغربيــة وغــزة، والــذي 

ــة  ــلطة الوطني ــاء الس ــد إنش ــا بع ــد إىل م امت

الفلســطينية عــام 1994.

مــن  العديــد  التحريــر  منظمــة  أنشــأت 

مجــاالت  عــى  توزعــت  التــي  االتحــادات 

العمــل األهــي الفلســطيني يف نطــاق العــامل 

ــاء واملهندســني  والفالحــني والحقوقيــني واألطب

واملعلمــني والطلبــة والكتــاب والصحافيــني 

ــر إىل  ــذر النظ ــن املتع ــباب، وم ــرأة والش وامل

هــذه االتحــادات مبعــزل عــن تركيبــة منظمــة 

ــن  ــزأ م ــربت جــزءاً ال يتج ــد اعت ــر، فق التحري

مثــل  مثلهــا  التحريــر  منظمــة  مؤسســات 

املركــزي  واملجلســني  التنفيذيــة  اللجنــة 

يوجــد  ومل  املختلفــة.  والدوائــر  والوطنــي 

لهــذه االتحــادات دور يف متثيــل الفئــات التــي 

تنتســب إليهــا، فهــي مل تكــن أكــرث مــن أحــد 

ــت  ــايل كان ــورة، وبالت ــة والث ــات املنظم تجلي

ــي،  ــال الوطن ــة النض ــية خدم ــا األساس مهمته

وعضويــة الفــرد فيهــا قامئــة عــى أســاس 

دعمــه للعمــل الوطنــي وليــس بحثــاً عــن 

االتحــادات  نقابيــة. وقــادة هــذه  حقــوق 

املنظمــة،  أطــر  يف  رفيعــة  مناصــب  لهــم 

ــوب  ــن ين ــون لالتحــادات أو م ــاء العام فاألمن

عنهــم أعضــاء يف املجلــس املركــزي، وهــي 
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ــي،  ــس الوطن ــة يف املجل ــادات ممثل أي االتح

ــب  ــغلون مناص ــني يش ــاء العام ــض األمن وبع

تنفيذيــة رفيعــة.

هــذه  مبثــل  قامــت  املنظمــة  أن  نالحــظ 

الصيغــة، أي متثيــل االتحــادات يف املجلــس 

الوطنــي، لعــدم توافــر إمكانيــة متثيل الشــعب 

ــي رأت  ــات يف أطــر املنظمــة الت عــرب االنتخاب

أنهــا متثــل الشــعب الفلســطيني بكافــة أطــره 

ــادات  ــذه االتح ــر له ــذا كان ينظ ــه، ل وأطياف

بوصفهــا متثيــالً مصغــراً لنبــض الريحــة التــي 

متثلهــا، لــذا فهــي كانــت رافعــة لتعزيــز موقــع 

ــة يف الشــارع. املنظم

لكــن يجــب أال نضــع كل اللــوم عــى تركيبــة 

التحريــر وعــى  االتحــادات عــى منظمــة 

طبيعــة  إن  إذ  الفلســطينية،  الفصائليــة 

املجتمــع الفلســطيني البطريــريك ســاهمت يف 

ــامل،  ــد س ــرى ولي ــام ي ــذا التوجــه ك ــز ه تعزي

ففــي مجتمــع كهــذا هنــاك نــزوع للنظــر 

للمراتــب األعــى عــى أنهــا مرجعيــات وليــس 

للمراتــب األدىن، لــذا كان جنــوح قــادة العمــل 

النقــايب الفلســطيني للنظــر إىل قيــادة املنظمة 

بوصفهــا املرجعيــة.9 ومل يكــن مــن املنطــق يف 

ــة ملنظمــة  ــة املرجعي ــك الفــرتة نفــي الصف تل

ــة  ــح القضي ــن صال ــن م ــام مل يك ــر، ك التحري

اإلرصار عــى تراجــع الــدور الوطنــي ملثــل 

هــذه النقابــات واالتحــادات، فاملنظمــة يف 

الخامتــة كانــت الوطــن املعنــوي للفلســطينيني 

ــعيد. ــامت إدوارد س بكل

9. سامل، 1999: 75

العمل األهلي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة

يوجــد يف صفــوف النخبــة الفلســطينية شــعور 

بالرضــا إزاء الــدور الــذي لعبتــه منظــامت 

املجتمــع املــدين يف ظــل غيــاب أي نــوع مــن 

الســلطة السياســية الوطنيــة يف فــرتة االحتــالل 

اإلرسائيــي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. فهي 

قــد لعبــت دوراً رئيســاً يف مواجهــة االحتــالل 

ــطينية،  ــة الفلس ــد الهوي ــي، ويف تأكي اإلرسائي

أداة  السياســية  التنظيــامت  مــع  وشــكلت 

فاعلــة لتنظيــم النشــاط الوطنــي، واضطلعــت 

بعــض  تقديــم  صعيــد  عــى  مهــم  بــدور 

الخدمــات للجمهــور الفلســطيني خاصــة تلــك 

التــي مل تقــم ســلطات االحتــالل بإعطائهــا 

واإلغاثــة  الصحــة  مثــل  الــكايف  االهتــامم 

ليــس  الزراعــي.10 لذلــك  واألرسة والعمــل 

املنظــامت  طبيعــة  تكــون  أن  مســتغرباً 

األهليــة التــي نشــطت يف تلــك الفــرتة خدميــة 

ــة  ــة والصحي ــة يف الخدمــات الزراعي وتخصصي

والرعايــة األوليــة واألرسيــة. وتــم تشــكيل 

عــى  تــرف  التــي  املختلفــة  املجالــس 

ــني  ــايت مع ــاع خدم ــة يف قط املنظــامت الفاعل

ــام  ــايل ع ــم الع ــس التعلي ــكيل مجل ــل تش مث

1980، كــام متــت املبــادرة إىل عقــد املؤمتــرات 

املتخصصــة التــي نظــرت إىل مســتقبل العمــل 

األهــي تحــت االحتــالل مثــل مؤمتــر التنميــة 

ــام 1981.  ــود ع ــل الصم ــن أج م

ـــف  ـــر، فتحال ـــن مخاط ـــر م ـــُل األم ـــن مل يخ لك

ـــية  ـــامت السياس ـــع التنظي ـــامت م ـــذه املنظ ه

ـــم الخدمـــات  ـــي وتقدي ـــم العمـــل الوطن لتنظي

10. حســن لــداودة، جربيــل محمــد، جابــر عــزام، عالقــة املنظــامت غــري 

الحكوميــة فيــام بينهــا ومــع الســلطة الوطنيــة واملمولــني، معهــد أبحــاث 

1  :2001 مــاس،   – االقتصاديــة  السياســات 
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األساســـية للشـــعب يف ســـبيل التخفيـــف 

مـــن معاناتـــه أوجـــد نوعـــاً مـــن التداخـــل 

يف الوظائـــف أرض بطبيعـــة عمـــل هـــذه 

ـــلطة  ـــدوم الس ـــد ق ـــتقبلية بع ـــامت املس املنظ

الوطنيـــة بعـــد أوســـلو. 

تلــك  يف  الفلســطينية  األهليــة  فاملنظــامت 

الفــت  بشــكل  مسيســة  كانــت  الفــرتة 

ــة  ــا املهم ــى أكتافه ــت ع ــي حمل ــر، فه للنظ

ــة  ــدور التوعي ــي قامــت ب ــة وهــي الت الوطني

ــة ودافعــت عــن  ــام التنظيمي السياســية وامله

ــة  ــور برامــج اجتامعي برامــج الفصائــل ومل تبل

للقطاعــات التــي مــن املفــرتض أنهــا متثلهــا.11 

لقــد اســتطاعت األحــزاب أن تحــول هــذه 

املنظــامت إىل مكاتــب غــري علنيــة متــارس مــن 

خاللهــا نشــاطها التنظيمــي؛ األمــر الــذي طبــع 

هــذه املنظــامت بصفــة تنظيميــة. فعــرب هــذه 

املنظــامت اســتطاعت الفصائــل أن تســاهم يف 

صياغــة الخيــارات الوطنيــة والشــعبية العامــة 

كــام اســتطاعت دخــول االنتخابــات التــي 

تعقــد يف املؤسســات املختلفــة وتتنافــس فيــام 

ــات  ــالب يف الجامع ــس الط ــى مجال ــا ع بينه

ــم  ــدأ زخ ــد ب ــات. وق ــادات والنقاب ويف االتح

ــوز  ــع ف ــه م ــيد ذات ــي يف تجس ــل الوطن العم

املجالــس  انتخابــات  يف  الوطنيــة  الحركــة 

البلديــة عــام 1976 التــي رسعــان مــا تــم حلها 

عــام 1982. وغطــت نشــاطات العمــل األهــي 

الفلســطينية،  الحيــاة  مناحــي  الفلســطيني 

فاملنظــامت الخرييــة الفلســطينية قبــل قــدوم 

الســلطة كانــت تــرف عــى 60 باملائــة مــن 

خدمــة الرعايــة الصحيــة األوليــة و50 باملائــة 

مــن خدمــات املستشــفى وكانــت تــرف 

ــريته  ــدأ مس ــي ب ــل الصح ــان العم ــاد لج ــامل أن اتح ــد س ــاًل ولي ــظ مث 11. يالح

باســم »اللجــان الشــعبية الصحيــة« فكانــت كلمــة الشــعبية للتأكيــد عــى 

االنتــامء الســيايس، 137.

بالكامــل عــى مراكــز املعاقــني.12 كــام نشــطت 

ــة  ــل نقاب ــة مث ــادات املختلف ــات واالتح النقاب

ــاب  ــاد الكت ــني واتح ــة الصحافي ــامل ونقاب الع

وجمعيــة املهندســني وجمعيــة األطبــاء. ومل 

تكــن هنــاك عالقــة رســمية أو مؤسســاتية بــني 

ــادات  ــني االتح ــة وب ــات النقابي ــذه التجمع ه

والتــي  التحريــر  ملنظمــة  التابعــة  العامــة 

ــرة  ــة متوت ــأ عالق ــى. وستنش ــطت يف املنف نش

بــني أقطــاب العمــل النقــايب املنبثــق عــن 

ــاب  ــني أقط ــر وب ــات منظمــة التحري مؤسس

العمــل النقــايب الــذي ترعــرع يف داخــل األرض 

ــك. ــة جــراء ذل املحتل

ــم  ــات، رغ ــت النقاب ــرتة ظل ــك الف ــوال تل ط

انتشــارها النســبي مفككــة، ففــي الوقــت 

الــذي كانــت فيــه هنــاك 185 نقابــة فاعلــة مل 

يتجــاوز أعضــاء العــامل املســجلني يف أواســط 

ــات  ــت النقاب ــط، وظل ــعينيات 7000 فق التس

تتبــع التنظيــامت ومل تقــم بتنســيق جهودهــا 

ــا،  ــامت جهوده ــق التنظي ــا تنس ــدار م إال مبق

األمــر الــذي يشــري، بقــراءة جــورج كــرزم، 

إىل حقيقــة كــون تبعيــة قيــادات العــامل 

لألحــزاب والتنظيــامت السياســية أقــوى مــن 

ارتباطهــا الطبقــي والنقــايب، حتــى إنــه ميكــن 

القــول إن هــذه القيــادات ليســت عامليــة يف 
ــاس.13 األس

ورغــم ســعة انتشــارها ومقاربتهــا وضعيــة 

منظــامت املجتمــع املــدين، فإنــه مــن املجازفة 

الفكريــة اعتبــار هــذه الجمعيــات املهنيــة 

السياســية  واألحــزاب  العامليــة  والنقابــات 

12.Dennis Sullivan, Non-governmental Organizations and 

freedom of association, PASSIA, Jerusalem, December 1995
13.  جــورج كــرزم »العمــل النقــايب بــني املطلبــي والســيايس« ورقــة عمــل 

ــني يف رام  ــوق العامل ــة وحق ــز الدميقراطي ــه مرك ــذي نظم ــر ال ــة يف املؤمت مقدم

اللــه بتاريــخ 19/7/1999-18، وصــدرت األوراق يف كتــاب مــن إصــدارات املركــز 

عــام 1999، 38-75: 43
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فلســطينياً  مدنيــاً  مجتمعــاً  الفلســطينية 

كــام درج عــادة بعــض الباحثــني يف الشــأن 

ــات  الفلســطيني عــى الظــن. وهــذه الجمعي

صفــة  تفقــد  مل  واالتحــادات  واملنظــامت 

املجتمــع املــدين نظــراً لغيــاب الدولــة بوصفهــا 

محفــزاً مفهوماتيــاً للمجتمــع املــدين بــل هناك 

ــت  ــي تعطل ــآزق الت ــن امل ــرية م ــة كب مجموع

عربهــا وظيفــة هــذه املنظــامت واالتحــادات 

وجعلــت إمكانيــات تحولهــا إىل مجتمــع مــدين 

حقيقــي بعــد ذلــك، أي بعــد تأســيس الســلطة 

الفلســطينية متعــرثة ويف أحســن  الوطنيــة 

ــات  ــذه النقاب ــاهمة ه ــت مس ــاالت جعل الح

املــدين  املجتمــع  تبلــور  يف  واالتحــادات 

الفلســطيني ملتبســة. 

وهــذه املنظــامت والجمعيــات االتحــادات 

ــت  ــايت وتقمص ــياقها املؤسس ــن س ــت ع خرج

روح املؤسســة االجتامعيــة التقليديــة مــن 

مــا  أو  وعائلــة  وعشــرية  وحمولــة  قبيلــة 

ــة  ــاً البطركي ــاق مصيب ــم الدق ــميه إبراهي يس

الجديــدة )الحــظ أننــا نتجنــب أن نطلــق 

عليهــا مجتمعــاً مدنيــاً طاملــا أننــا نتحــدث عن 

ــى  ــية ع ــلطة السياس ــكل الس ــل تش ــرتة قب ف

شــكل الســلطة الفلســطينية( نقــول إن هــذه 

ــة  ــات فرص ــذه الجمعي ــدت ه ــة أفق البطركي

ــزز  ــا تع ــايل جعلته ــع وبالت ــري يف املجتم التغي

مــن الوضــع القائــم باســتمدادها رشعيتهــا 

ــا  ــا يف عمله ــة وارتكازه ــه االجتامعي ــن بنيت م

ــه.  إلي

ــل  ــة داخ ــدت العالق ــك افتق ــب كل ذل بجان

هــذه النقابــات والجمعيــات األهليــة جوهــر 

التعاقــد االجتامعــي الــذي يجســد انتــامء 

الفــرد لهــا بغيــاب متثيــل الفــرد الصحيــح 

النظــام  عــى  ســيطرت  حيــث  داخلهــا، 

الســيايس الفلســطيني خــالل هــذه الفــرتة 

)ورمبــا مــا زال الوضــع كذلــك يف الكثــري مــن 

جوانبــه( املحاصصــة يف توزيــع املقاعــد بــدءاً 

نقابــة  بأصغــر  انتهــاء  الوطنــي  باملجلــس 

واتحــاد مهنــي حتــى اتفــاق املصالحــة األخــري 

بــني حركتــي فتــح وحــامس يف نيســان 2014، 

صياغــة  يف  األفــراد  إرادة  تغييــب  وبالتــايل 

مواقفهــم وآرائهــم ومتطلباتهــم.  

وإذا كان مــن املتعــذر النظــر لهذه املؤسســات 

واملنظــامت عــى أنهــا مؤسســات مدنيــة بحتة 

ــل  ــإن مخاطــر اســتمرار مث ــرتة، ف ــك الف يف تل

هــذه املعيقــات االجتامعيــة والسياســية يف 

الفــرتة الالحقــة، أي مــا بعــد تشــكل الكيانيــة 

ــول  ــة ح ــاوف حقيقي ــار مخ ــطينية، أث الفلس

مــدى مســاهمة هذه املؤسســات يف التأســيس 

ملجتمــع مــدين صحــي وســليم. مثــة عالمــات 

ــص مــن شــبحها  ــم بعــد التخل اســتفهام مل يت

يف مســرية املؤسســات األهليــة الفلســطينية 

والنقابــات املهنيــة حتــى بعــد مــرور عريــن 

ــوع  ــة الخض ــن مرحل ــال م ــى االنتق ــاً ع عام

ــاء الوطنــي  ــة البن الكامــل لالحتــالل إىل مرحل

وتأســيس ســلطة وطنيــة، وإن كانــت ذات 

ســيادة منقوصــة ومنقســمة.  

ــا عــن  ــا فيه ــي قلن ــارة الت ــا للعب وإذا مــا عدن

بالرضــا حــني  الفلســطينية  النخبــة  شــعور 

والتشــكيالت  باملنظــامت  األمــر  يتعلــق 

املجتمعيــة التــي تفاعلــت يف تلــك الفــرتة، 

فالبــد مــن اإلشــارة إىل أن كثــرياً مــن مصــادر 

هــذا الرضــا تكمــن بجــو الدميقراطيــة النســبي 

واملؤسســايت  النقــايب  العمــل  ســاد  الــذي 

الفصائليــة  وجــود  رغــم  الفلســطيني 

والتنظيميــة، فهنــاك انتخابــات كانــت تجــري 

ــربى ويف  ــامت الك ــادات واملنظ ــذه االتح يف ه
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ــات الفلســطينية  ــس الطــالب يف الجامع مجال

املختلفــة، حيــث كانــت تعتــرب االنتخابــات 

الفلســطينية الوحيــدة املمكــن إجراؤهــا بعــد 

تعطيــل االحتــالل للمجالــس البلديــة. 

النســبي  الدميقراطــي  الجــو  غــري أن هــذا 

العمليــة  تعطيــل  أمــام  الحقــاً  ســيختفي 

الزائــد  التســييس  لصالــح  الدميقراطيــة 

والعــايل والعقليــة الفصائليــة التــي ستســيطر 

ــلطة  ــاء الس ــع إنش ــات م ــذه املؤسس ــى ه ع

ســرى،  مــا  عــى  الفلســطينية  الوطنيــة 

وســتختفي الدميقراطيــة ويحــل محلهــا التغني 

بالدميقراطيــة بعبــارات وليــد ســامل دون وضــع 
األرض.14 عــى  دميقراطــي 

شــكلت رؤيــة منظــامت العمل األهــي ملهامها 

امتــداداً لرؤيــة منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــى  ــة ع ــطيني والقامئ ــعب الفلس ــاه الش اتج

ــة  ــة الرسي ــار نفســها، أي املنظمــة، الدول اعتب

التــي البــد أن تشــمل خدماتهــا كافــة رشائــح 

حياتــه.  مناحــي  كافــة  وتغطــي  الشــعب 

إن هــذه النظــرة كانــت رضوريــة لضــامن 

والء  وضــامن  الوطنــي  العمــل  اســتمرارية 

الجامهــري للثــورة، لكنهــا عــى املــدى البعيــد 

أرضت بصحــة املجتمــع املــدين الــذي تشــكل 

بعــد ذلــك، إذ  كان مــن املفــرتض أن تتــم 

إعــادة النظــر يف هــذه العالقــة بــني مؤسســات 

الســيايس  املجتمــع  وبــني  األهــي  العمــل 

ــام.    ــام كل منه ــف مه ــادة تعري وإع

االهتمام الفلسطيني بالمجتمع 
المدني

مــع تشــكل الســلطة الفلســطينية عــام 1994 

ــني منظمــة  ــالم ب ــاق الس ــب توقيــع اتف عق

ــل ظهــر اهتــامم فلســطيني  ــر وإرسائي التحري

14. سامل، 1999: 89

جمعيــات  وتكويــن  بتأســيس  واضــح 

ــة، مشــكالً بذلــك طفــرة يف  ومؤسســات مدني

املجتمــع املــدين الفلســطيني مــن حيــث الكــم 

الهائــل للمؤسســات واملنظــامت التــي وجــدت 

يف غضــون ســنوات قليلــة ومــن حيــث تنــوع 

املؤسســات  هــذه  أوكلتهــا  التــي  املهــام 

تأســيس  ظاهــرة  انتقلــت  لقــد  لنفســها. 

الجمعيــات األهليــة مــن كونهــا محــاوالت 

ــداب  ــل االنت ــا قب ــرتة م ــة يف ف ــة بحت اجتامعي

إىل محــاوالت أكــرث تسييســاً يف فــرتة االنتــداب 

ــة  ــم إىل وســائل للمقاومــة فيــام بعــد النكب ث

ــر  ــة التكاث ــاتية رسيع ــرة مؤسس ــح ظاه لتصب

بســبب تدفــق الدعــم الخارجــي وإحجــام 

بعــض قــوى اليســار الفلســطيني وغالبيــة 

ــار اإلســالمي عــن املشــاركة السياســية يف  التي

الســلطة بعــد االنقســام يف حزيــران 2007. 

تبنــي  يف  التطــرف  مالحظــة  أمكــن  وإذا 

العربيــة  السياســية  الثقافــة  يف  األفــكار 

تنظيــامت  فــإن حمــى  عمومــاً،  املعــارصة 

املجتمــع املــدين عمومــاً والجمعيــات غــري 

الحكوميــة خصوصــاً مل تكــن إال أحــد تجليــات 

تبنــي النخبــة الفلســطينية مقولــة الــدور 

املركــزي ملؤسســات املجتمــع املــدين يف عالقــة 

ــة  ــد القناع ــع تول ــع. م ــع املجتم ــلطة م الس

ــطني يف  ــطينيني والناش ــن الفلس ــدى املفكري ل

حقــل املنظــامت األهليــة وغــري الحكوميــة 

ــدين هــي الحــل  ــع امل ــأن مؤسســات املجتم ب

تواجــه  التــي  املعضــالت  لــكل  الســحري 

الشــعب الفلســطيني وتــم تحويــل هــذه 

تغيــري  أي  ترهــن  أيديولوجيــا  إىل  القناعــة 

بــدور  الفلســطيني  املجتمــع  يف  جــذري 

ــا ال يشء  ــدين، فدونه ــع امل ــات املجتم مؤسس

يتغــري ومعهــا كل يشء ممكــن عــى حــد 



أهليات 22

ــن  ــب ع ــورج طرابيــي فيــام كت ــف ج وص

افتتــان املثقفــني العــرب بالدميقراطيــة،15 التــي 

تظهــر يف العوامــل اآلتيــة:

ــني  ــني املثقف ــة ب ــدين موض ــع امل املجتم

ــرب الع
املثقفــون الفلســطينيون شــأنهم شــأن املثقفني 

ــم  العــرب وجــدوا يف املجتمــع املــدين خطابه

املوضوعــي الــذي يســتخدمونه »عــى الطلعــة 

وعــى النزلــة« كلــام تحدثــوا يف الشــأن العــام 

ــن  ــدين م ــع امل ــم أن املجتم ــاص. ورغ أو الخ

املفاهيــم الحيويــة املهمــة يف عمليــة الحــراك 

ــإن  ــني ف االجتامعــي والســيايس العــريب الراهن

ــح  ــذال وأصب ــد االبت ــل ح ــه وص ــامم ب االهت

العمــل يف منظــامت املجتمــع املــدين موضــة، 

ــة وال دعــم  ــة الدول ــال هــي اكتســبت رشاك ف

الجامهــري، وظــل الحــراك محصوراً بــني النخب 

الضيقــة وقليــل مــن النقــاش العــام حــول 

املجتمــع املــدين الفلســطيني املحــي، للدرجــة 

التــي أصبــح تأســيس منظمــة مجتمــع مــدين 

ــع  ــة م ــة مثقف ــل )مجموع ــدل مث ــاراً للج مث

Fund- وتجنيــد أمــوال  Proposal عمــرو

raising ينشــئ مؤسســة أهليــة( بعبــارات 

ــي.16  ــي الخلي الشــاعر الراحــل ع

األهــيل يف  للعمــل  اإليجــايب  التاريــخ 

فــرة االحتــالل
ال شــك يف أن الــدور الكبــري الــذي لعبتــه 

منظــامت املجتمــع األهــي يف فــرتة االحتــالل 

ــان  ــه يف االفتت ــن إغفال ــكل ال ميك ــاهم بش س

الفلســطيني مبنظــامت املجتمــع املــدين يف 

ــاك  ــطينية. هن ــلطة الفلس ــيس الس ــرتة تأس ف

15. جــورج طرابيــي، إشــكالية الدميقراطيــة يف الوطــن العــريب، مؤسســة عبــد 

الحميــد شــومان، عــامن 1998

ــر  ــن نف ــة، م ــة االنتقالي ــة يف املرحل ــلكية الربوتوكولي ــي، »املس ــي الخلي 16. ع

ــدس 6/8/1998. ــدة الق ــات«، جري ــة الصف ــة كامل ــة أهلي ــف إىل مؤسس مثق

صــورة إيجابيــة عــن الــدور الــذي ميكــن 

ملنظــامت العمــل املــدين أن تلعبــه بنــاًء عــى 

ــد  ــالل. لق ــرتة االحت ــه يف ف ــذي لعبت ــدور ال ال

ــي  ــل األه ــامت العم ــاهمة منظ ــت مس كان

ثقــة  مصــدر  االحتــالل  ضــد  املقاومــة  يف 

العمــل  الفاعلــني يف حقــل  لــدى  واعتــزاز 

ــن  ــا زاد م ــك، م ــد ذل ــطيني بع ــدين الفلس امل

ــد. ــع الجدي ــل الواق ــل يف ظ ــم للعم دافعيته

االهتــامم  خلــق  بالدولــة  االهتــامم 

ملجتمــع با
االهتــامم  رس  فهــم  ميكــن  ال  بالطبــع 

املــدين  باملجتمــع  الفلســطينيني  واالفتتــان 

بنشــوء  االهتــامم  لحقيقــة  االنتبــاه  دون 

مل  االهتــامم  وهــذا  الفلســطينية.  الكيانيــة 

أيضــاً  كان  بــل  فحســب  فلســطينياً  يكــن 

دوليــاً وخصوصــاً يف دوائــر املانحــني مــن دول 

ومنظــامت دوليــة. كان البــد لحقيقــة وجــود 

ســلطة فلســطينية أن تثــري أســئلة كثــرية عــن 

تجليــات املجتمــع الفلســطيني وتشــكيالته 

وتنظيامتــه وعالقــة هــذه بالســلطة الناشــئة. 

مــن البدهــي أن يتعــدى األمــر الفضــول ليصل 

ــام  ــة النظ ــول طبيع ــوم ح ــاش املحم إىل النق

الســيايس الفلســطيني وعالقتــه مبحكوميــه. 

ــاً  وملــا كان وجــود الســلطة الفلســطينية حدث

عــى قــدر كبــري مــن األهميــة يف عالقــات دول 

املنطقــة والقــوى الخارجيــة وتحديــداً أوروبــا 

ــول  ــدل ح ــرة الج ــعت دائ ــد اتس ــريكا فق وأم

ــذب  ــطيني لتجت ــان الفلس ــذا الكي ــة ه ماهي

ــة.   ــوى خارجي ق

النخبـــوي  الفلســـطيني  االهتـــامم 

بالدميقراطيـــة والجامهـــريي 
بطبيعــة الحــال فقــد كان لــدى الفلســطينيني 

الدولــة  طبيعــة  حــول  الخــاص  تصورهــم 
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التــي يريــدون بعــد تــراث غنــي مــن العمــل 

ــة  ــي التعــددي وبعــد األحــالم الجميل الفصائ

حــول دولــة فلســطني الدميقراطيــة العلامنيــة. 

كان البــد ألي كيــان ســيايس فلســطيني فعــي 

عــن  التصــورات  لهــذه  عرضــة  يكــون  أن 

الــذات التــي اعتملــت مطــوالً يف رحــم األفكار 

الفلســطينية. مــن هنــا كان هنــاك شــعور 

ــد أن  ــا« الب ــأن »دولتن ــي ب ــطيني حقيق فلس

ــرى، ال  ــة األخ ــة العربي ــن األنظم ــف ع تختل

ــدول  ــن ال ــون ع ــخة كرب ــون نس ــد أن تك نري

العربيــة. كان هناك شــعور باالختــالف مصدره 

طبيعــة الثــورة الفلســطينية والتعدديــة التــي 

ــر الفلســطينية  ســادت عمــل منظمــة التحري

القاهــا  التــي  واملعانــاة  املــرارة  بجانــب 

الفلســطينيون عــى أيــدي األنظمــة العربيــة. 

فهمــم  ميكــن  الســياقات  هــذه  ضمــن 

املــدين  باملجتمــع  الفلســطيني  االفتتــان 

ومؤسســاته. كان ينظــر إىل املجتمــع املــدين 

بوصفــه رافــداً وحاميــاً وضامنــاً مــن ضامنــات 

ــاس  ــذا األس ــى ه ــة، وع ــة الدميقراطي العملي

املجتمــع  منظــامت  تنامــي  اســتقبال  تــم 

ــن  ــرة م ــه ظاه ــر بوصف ــت للنظ ــدين الالف امل

ظواهــر العمــل الدميقراطــي. وتعــزز هــذا 

ــة  ــات التريعي ــراء االنتخاب ــع إج ــعور م الش

الفلســطينية والــدور الــذي مارســته منظــامت 

املجتمــع املــدين بعــد ذلــك يف الضغــط لصالــح 

مجموعــة مــن التريعــات التــي اعتــربت 

ــن  ــاً ميك ــاص. أيض ــل االختص ــن حق ــن ضم م

ــع  ــامت املجتم ــح ملنظ ــدور الواض ــة ال مراقب

املــدين يف نــر القيــم واألفــكار ذات العالقــة 

يف  دورهــا  بجانــب  الدميقراطيــة،  بالقيــم 

الضغــط باتجــاه عقــد االنتخابــات التريعيــة 

والرئاســية الثانيــة والبلديــة واملحليــة.

تفعيــل  باتجــاه  الخارجــي  الضغــط 

املــدين املجتمــع 
ال يكمــن ألي دراســة جــادة لواقــع حــال 

فــرتة  يف  الفلســطيني  املــدين  املجتمــع 

الــدور  إغفــال  املاضيــة  العــر  الســنوات 

الــذي مارســته القــوى الخارجيــة يف دفــع 

هــذا املجتمــع إىل صــدارة األحــداث وإعطائــه 

أدواراً مهمــة ويف التأثــري عــى عالقته بالســلطة 

الفلســطينية. وهــذا الضغــط مل يقتــر فقــط 

عــى الســلطة الفلســطينية بــل كان ســمة مــن 

ســامت عالقــة الــدول واملنظــامت املانحــة مــع 

الــدول املســتفيدة مــن الدعــم الخارجــي. مثــة 

ــا  ــني أوســاط املانحــني، كــام أوضحن ــاد ب اعتق

ــو  ــدين ه ــع امل يف الفصــل الســابق، أن املجتم

رافعــة عمليــة الدميقراطيــة األساســية فدونــه 

ــي.   ــول دميقراط ــن تح ــث ع ــب الحدي يصع

ارتكاز السلطة إىل الدعم الخارجي
مل يكـن املجتمـع املـدين وحـده هبـة الدعـم 

الخارجـي، فالسـلطة الفلسـطينية ذاتهـا هبـة 

هـذا الدعم أيضاً، وال ميكن تصور اسـتمراريتها 

ومنـذ  الدعـم.  هـذا  تدفـق  دون  وحدهـا 

نشـوئها اعتمـدت السـلطة الفلسـطينية عـى 

الدعـم القـادم لهـا مـن دول االتحـاد األورويب 

املتحـدة  والواليـات  نفسـه  األورويب  واالتحـاد 

واليابـان والسـعودية.17 يف مؤمتر املانحني األول 

الـذي عقد يف واشـنطن يف تريـن األول 1993 

تعهـدت أكـرث من أربعني دولـة ومنظمة دولية 

مبنح السـلطة 4.2 مليار دوالر ويف العام 1999 

بلغـت قيمـة تعهدات الـدول املانحة للسـلطة 

7.2 مليـار. 

17. تشــكل الــدول واملنظــامت الدوليــة اآلتيــة أكــرب 15 جهــة مانحــة للســلطة 

الفلســطينية: االتحــاد األورويب، الواليــات املتحــدة، اليابــان، البنــك الــدويل، 

ــا،  ــا، بريطاني ــويد، فرنس ــدا، الس ــا، هولن ــعودية، إيطالي ــبانيا، الس ــج، إس الروي

ــدا. ــارك، كن الدمن
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مــن هنــا ميكــن فهــم اهتــامم الــدول املانحــة 

وبالتــايل  الفلســطينية  الســلطة  بدمقرطــة 

بفعاليــات املجتمــع املــدين، حيــث إن الــدول 

املانحــة كانــت بحاجــة للتأكــد مــن أن النظــام 

الفلســطيني ال يقــوم مبامرســات  الســيايس 

قــد يســتخدمها معــادو الدعــم الخارجــي 

ــف  ــدول للضغــط باتجــاه وق داخــل هــذه ال

الدعــم املوجــه منهــا لهــذه الســلطة. بالطبــع 

فمامرســات الســلطة الفلســطينية املقصــودة 

تتعــدى انتهــاكات حقــوق اإلنســان والحقــوق 

العامــة واملامرســات املعاديــة للدميقراطيــة 

لتمــس بشــكل مبــارش التأكــد مــن عــدم رصف 

الســلطة لألمــوال عــى أعــامل املقاومــة. املهــم 

كان مــن نتائــج هــذا االهتــامم إيــالء املجتمــع 

ــامت  ــار منظ ــاعد يف انتش ــاً س ــدين اهتامم امل

املجتمــع املــدين.

تراجع العمل الحزيب الفلسطيني 
والتنظيــامت  األطــر  أغلبيــة  نكــوص  مــع 

الحيــاة  يف  املشــاركة  عــن  الفلســطينية 

السياســية الفلســطينية الرســمية بعــد توقيــع 

اتفاقيــة أوســلو، التفتــت أنظــار العاملــني 

املــدين  املجتمــع  إىل  السياســيني  والفاعلــني 

بوصفــه إطــاراً ال ســلطوياً ميكــن مامرســة 

ــك مل  ــه. وبذل ــن خالل ــية م ــم السياس فاعليته

ــه  ــي نظــرت في ــتخدام األدوايت الت ــري االس يتغ

للمؤسســات  الفلســطيني  اليســار  فصائــل 

ــالل  ــرتة االحت ــالل ف ــة خ ــات األهلي والجمعي

حــني كانــت هــذه املؤسســات واجهــة تتســرت 

خلفهــا الفصائــل، ومــع وجــود الســلطة أيضــاً 

ظلــت هــذه املنظــامت واجهــة تتســرت خلفهــا 

الفصائــل ملناهضــة ومقارعــة الســلطة. بــدوره 

ــدين  ــع امل ــاً للمجتم ــامً مشوش ــذا فه ــرز ه أف

ووظيفتــه. فاملجتمــع املــدين تــم فهمــه عــى 

أنــه نقيــض الســيايس ونقيــض الســلطة وهــو 

املعارضــة السياســية بــزي مــدين. من هنــا كان 

ــة  ــدين وحقيق ــع امل ــامت املجتم ــي منظ تف

أن اليســار الفلســطيني يســيطر عــى أغلبيــة 

املؤسســات املدنيــة الفاعلــة يف السياســات 

العامــة والحقوقيــة، ليســت أكــرث مــن تجســيد 

بوصفــه  املــدين  للمجتمــع  اليســار  لرؤيــة 

ــية.  ــة السياس ــاحة للمعارض س

ــوض  ــطيني لنه ــع الفلس ــة املجتم قابلي

ــدين ــع امل املجتم
املجتمــع املــدين الفلســطيني كان منــذ البدايــة 

مرشــحاً للتكاثــر والنمــو بعــد تأســيس أول 

ســلطة وطنيــة وبعــد التخلص مــن االحتالالت 

ــة  ــاءات الخاص ــق يف اإلحص ــة، فاملتعم املتتالي

يــدرك  واملعرفــة  واألميــة  التعليــم  بنســبة 

ــالً أن املجتمــع الفلســطيني أكــرث مجتمــع  مث

عــريب فيــه نســبة مــن الذيــن يعرفــون القــراءة 

إجــاميل  فمــن  املتعلمــني،  ومــن  والكتابــة 

ــة  ــغ 2.267 يف نهاي ــذي بل ــكان ال ــداد الس تع

ــراءة  ــون الق ــن يعرف ــت نســبة الذي 1995 كان

للذكــور   %  91.2 بنســبة   84% والكتابــة 

و%76.4 لإلنــاث وعــدد املنشــآت العاملــة 

العــام  ويف   18.60715 الخــاص  القطــاع  يف 

1996 كانــت %22.9 مــن إجــاميل األرس يف 

ــة.19 كل  ــة بيتي ــا مكتب ــر لديه ــطني يتوف فلس

ــأنها  ــن ش ــة كان م ــؤرشات املجتمعي ــذه امل ه

أن تســاعد يف نهــوض وتكاثــر املجتمــع املــدين 

الفلســطيني.

املجتمع املدين بديل العمل الحزيب 
ينــوه عزمــي بشــارة إىل تحول العمل الســيايس 

ــه خــالل فــرتة االحتــالل إىل  الفلســطيني برمت

18. مكتــب اإلحصــاء املركــزي ، املســح الدميغــرايف للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

النتائــج األساســية آذار 1996. 

19. مكتب اإلحصاء املركزي، أيلول 1996.
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االحــرتاف باملعنــى الــذي أصبــح فيــه العمــل 

يف املجتمــع الســيايس مهنــة، فمعظــم الفاعلني 

فيــه كانــوا يتلقــون دعــامً خارجيــاً مــن قيــادة 

منظمــة التحريــر يف الخــارج، وبعــد أزمــة 

اليســار واســتنكافه عــن املشــاركة يف النظــام 

ــع  ــك م ــق ذل ــث تراف الســيايس للســلطة، حي

توقــف الدعــم الخارجــي الوافــد مــن دول 

ــاح  ــن اجتي ــة م ــف املنظم ــد موق ــج بع الخلي

ــرب  ــك الح ــد ذل ــن بع ــت وم ــراق للكوي الع

األمريكيــة األوىل عــى العــراق، دفــع هــذا 

األمــر الفاعلــني يف املجتمــع الســيايس للبحــث 

ــل:  عــن بدي

- للفاعليــة السياســية التــي فقدوهــا مــع 

وقوفهــم جانبــاً وعــدم مشــاركتهم يف الســلطة.

- للدعــم الخارجــي الــذي بــات واضحــاً أنهــم 

فقــدوه.

واإلجابــة كانــت يف املجتمــع املــدين الــذي 

الســيايس  للفكــر  املروجــون  اســتخدمه 

ــل يف أقطــاب اليســار  ــابقاً واملتمث ــج س املؤدل

الفلســطيني كحصان طــروادة للرتويــج للتغيري 

الطــارئ عــى نشــاطهم الســيايس، وعليــه ولــد 

املجتمــع املــدين الفلســطيني مسيســاً مــن 

البدايــة وباعــرتاف شــهادة ميــالده ومســببات 

حاجاتــه  بحســب  مســتقل  وغــري  خلقــه، 

املاديــة والطريقــة التــي تعاطــت بهــا النخــب 

واســتبداالً  وظيفيــاً  موقعــاً  بوصفــه  معــه 

ماليــاً. نتيجــة ذلــك املؤملــة أن املجتمــع املــدين 

ــة  ــح وظيف ــه أصب ــل في ــة والعم ــح حرف أصب
ــري.20 ــيلة تغي ــس وس ولي

ــة  ــن موج ــُل م ــان مل يخ ــذا االفتت ــري أن ه غ

واســعة مــن االنتقــاد، وكانــت املنظــامت غــري 

الخارجــي  التمويــل  باعتامدهــا  الحكوميــة 
20. عزمــي بشــارة، املجتمــع املــدين: دراســة نقديــة )مــع إشــارة للمجتمــع املــدين 

العــريب(، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــريوت/ ط.2، 2000: 267

وتسييســها العــايل نقطــة االســتهداف يف هــذا 

املــدين.  للمجتمــع  املوجــه  الــالذع  النقــد 

حاجــة  عــن  خارجــة  اعتربهــا  فالبعــض 

املجتمــع الفلســطيني ووافــدة مــن خــارج 

هــذا املجتمــع. يعتــرب جــورج كــرزم أن هــذه 

املنظــامت  كانــت نتيجــة للتزاحــم الفصائــي 

ــل  ــن يظ ــع.21 لك ــات املجتم ــس الحتياج ولي

غــري  املنظــامت  عــى  نقــد وتهجــم  أشــد 

الحكوميــة الفلســطينية هــو مــا كتبــه عــادل 

ســامرة الــذي اعتــرب أن ظاهــرة املنظــامت 

غــري الحكوميــة جــاءت بقــرار خارجــي، ووجــه 

انتقــادات الذعــة وحــادة لهــذه املنظــامت 
الخارجيــة.22 وارتباطاتهــا 

أن  حقيقـة  تجاهـل  ميكننـا  ال  هـذا  رغـم 

شـهد  املختلفـة  مبنظامتـه  املـدين  املجتمـع 

توسـعاً وانتشـاراً كبريين بعد تأسـيس السـلطة 

عكـس اهتاممـات متنوعـة سـواء مـن النخبـة 

وأيـاً  الخارجيـة.  القـوى  مـن  أو  الفلسـطينية 

الجمعيـات  هـذه  تشـكيل  وراء  الدافـع  كان 

فهـو وبجـدارة سـاهمت يف صياغـة السياسـة 

الفلسـطينية الداخلية يف فرتة السـنوات العر 

املاضيـة وصـارت ظاهرة ال ميكن ملتتبع الشـأن 

ومـن  يتجاهلهـا.  أن  الداخـي  الفلسـطيني 

عالقتها مع السـلطة الفلسـطينية تسـتدعي أن 

يتـم وضعها تحـت املجهر ملعرفـة آفاق العمل 

املجتمعي الفلسـطيني وماهيـة العالقات التي 

مـع  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  تنسـجها 

وتشـكيالته  بتجلياتـه  الفلسـطيني  املجتمـع 

مبنظـامت  واملتجسـدة  واملتمثلـة  املختلفـة 

املجتمـع املـدين.

21. جــورج كــرزم، املنظــامت الفلســطينية غــري الحكوميــة إىل أيــن؟ مجلــة 

كنعــان، عــدد أواخــر أيــار 1998: 22-24. 

ــل  ــز األم ــرق ومرك ــر، امل ــد لآلخ ــه NGOs ام قواع ــامرة يف كتاب ــادل س 22. ع

ــه، 2003 ــة، رام الل ــة الثقافي ــات التنمي ــة لدراس للتنمي
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العالقة مع السلطة: قراءة تفكيكية
شــكل تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

عــام 1994 عقــب التوقيــع عــى اتفاقيــات 

وإرسائيــل  التحريــر  منظمــة  بــني  أوســلو 

الكيانيــة  تطــور  تاريــخ  يف  مهــامً  مفصــالً 

الفلســطينية ويف طبيعــة العالقــات داخــل 

املجتمــع الفلســطيني وبنــاه املختلفــة. فــاألول 

مــرة توجــد ســلطة سياســية فلســطينية رغــم 

كل املعيقــات التــي تعــرتض ســيادتها عــى 

النظــر  وبــرف  الشــعب.  وعــى  األرض 

عــن مواقــف فئــات املجتمــع الفلســطيني 

املختلفــة مــن عمليــة الســالم وإفرازاتهــا فــإن 

اســتجابات ومتظهــرات هــذا املجتمــع كانــت 

تــدور حــول صياغــة مواقفــه مــن، وردة فعــل 

ــة.  ــة املختلف عــى، سياســات الســلطة الوطني

ــت  ــة كان ــع املختلف ــه فتفاعــالت املجتم وعلي

ــلطة  ــالت الس ــع تفاع ــة م ــة وثيق ــى عالق ع

ــة. الوطني

 وألول مــرة منذ نشــوء املنظامت واملؤسســات 

املجتمعيــة يف داخــل الشــعب الفلســطيني 

ــن  ــر أمك ــع ع ــرن التاس ــف الق ــذ منتص من

ــطيني يف  ــدين فلس ــع م ــن مجتم ــث ع الحدي

ــة.  ــلطة محلي ــع س ــل م ــاء وتفاع ــة إقص عالق

ــل  ــة عم ــري يف طبيع ــت تغي ــك كان ــة ذل نتيج

ــامت.   ــذه املنظ ــام ه ومه

تأســيس  أثــر  الوظيفــي  الصعيــد  فعــى 

الســلطة عــى دور وطبيعــة عمــل منظــامت 

املجتمــع املــدين فقــد ســاهم تدخــل الســلطة 

يف الجانــب الخدمــايت مــن تعليــم وصحــة 

الخدمــايت  الــدور  بإضعــاف  ورعايــة  وأرسة 

يف  كان  والــذي  املنظــامت  لهــذه  واإلغاثــة 

ــرزت  ــام ب ــالل في ــرتة االحت ــا ف ــم عمله صمي

بالتثقيــف  عالقــة  ذات  جديــدة  أدوار 

والتــي  الدعاويــة  والنشــاطات  املجتمعــي 

تتبنــى التأثــري عــى السياســات العامــة.23 وكان 

زيــاد أبــو عمــرو توقــع يف كتــاب نــره عــام 

1995 أن تراجــع جــدول األعــامل الوطنيــة 

مــع حلــول الســالم ســيؤدي إىل تحــول جــذري 

يف الــدور االجتامعــي لهــذه املنظــامت.24 لكــن 

يبــدو أن مثــل هــذه القــراءة تجاهلــت الواقــع 

الحقيقــي لنشــوء الكثــري مــن هــذه املنظــامت 

وغفلــت عــن حقيقــة عالقــة هــذه املنظــامت 

باألجنــدة السياســية بجانــب الواقــع الســيايس 

الــذي رسعــان مــا تفجــر مــع انــدالع االنتفاضة 

مــع أيلــول مــن العــام 2000 وعــادت األجنــدة 

ــات  ــى اهتامم ــل ع ــة لتســيطر بالكام الوطني

ــة.  ــامت األهلي املنظ

وكان السـؤال املركـزي الـذي ظهـر يف الكتابات 

السـلطة  إنشـاء  بعـد  املبكـرة  الفلسـطينية 

حـول  اسـتفهام  عالمـات  تضـع  الفلسـطينية 

مسـتقبل املنظامت والجمعيـات التي تفاعلت 

أيـام االحتـالل. كانـت تحوم يف األفـق فرضيات 

النقابـات  بـني  العالقـة  منحـي  حـول  كثـرية 

الناشـئة.  السـلطة  وبـني  املهنيـة  واالتحـادات 

كان مـن البدهـي االفـرتاض أن هـذه النقابات 

املـدين  للمجتمـع  الفقـري  العمـود  ستشـكل 

وكـام  والتكويـن،  النشـوء  قيـد  الفلسـطيني 

افـرتض عزمـي بشـارة فـإن تطـور نشـاط هذه 

وتحولهـا  والجمعيـات  والنقابـات  املؤسسـات 

إىل منظـامت مجتمـع مدين فاعلـة يعتمد أكرث 

السـلطة وطاقتهـا عـى تحمـل  عـى تسـامح 

وجـود مثـل هـذا النشـاط املـدين.25 وتسـامح 

السـلطة وطاقتهـا عـى التحمـل البـد مـن أن 

23. لدادوة وآخرون، 2001: 105

ــو عمــرو، املجتمــع املــدين والتحــول الدميقراطــي يف فلســطني، رام  ــاد أب 24. زي

ــة(، 1995 ــة الدميقراطي ــه: مواطــن )املؤسســة الفلســطينية لدراس الل

25. عزمي بشارة، 2000: 301
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هـذه  مـن  ذاتيـة  بدافعيـة  مصاحبتـه  تتـم 

ترسـخ  ومهنيـة  نقابيـة  ومطالبـات  النقابـات 

الجانـب النقـايب يف عالقتهـا مـع السـلطة. غـري 

النقابـات  لهـذه  النظـر  واصلـت  السـلطة  أن 

السـيادة  مؤسسـات  مـن  واحـدة  أنهـا  عـى 

الناشـئة،  الدولـة  رمـوز  مـن  ورمـز  الوطنيـة 

وهـي ذات الطريقـة التي نظـرت فيها منظمة 

التحريـر لالتحـادات والنقابـات، ونتيجـة ذلـك 

أن االنزيـاح الـذي كان مـن املفـرتض أن يتـم 

يف طبيعـة ووظيفة هذه االتحـادات والنقابات 

السـيايس  املجتمـع  مـع  عالقتهـا  ماهيـة  ويف 

لـي تتحـول إىل مكونـة مركزيـة مـن مكونـات 

املجتمـع املـدين مل تحـدث رغم مـرور عرين 

 . سنة

كــام ســاور الكثــري مــن األوســاط النقابيــة 

تراجــع  إمكانيــة  مــن  قلــق  الفلســطينية 

اإلنجــازات النقابيــة التــي تــم إنجازهــا خــالل 

أيــام االحتــالل مثــل اإلجــازات األســبوعية 

العــامل  وحقــوق  واملرضيــة  والســنوية 

ــاب  ــو غي ــوف ه ــك الخ ــرد ذل ــني وم املفصول

دور  وتراجــع  العــاميل  النقــايب  التنظيــم 

ــات واكتفاؤهــا بــدور املــؤازر الســيايس  النقاب

والتنظيــامت.  للســلطة 

اتسـمت عالقات السـلطة الوطنية الفلسطينية 

مـع منظـامت املجتمع املدين األخـرى خصوصاً 

املنظـامت غري الحكومية بتذبـذب ومد وجزر. 

فمـع قـدوم السـلطة بزغـت ثالثـة توجهـات 

بـني صفوف هذه املنظامت بالنسـبة ملسـتقبل 

عالقتهـا بالسـلطة: منهـا مـن وضـع نفسـه يف 

يف  نفسـه  وضـع  مـن  ومنهـا  السـلطة  صـف 

موضع اسـتقالل تام عن السـلطة واعترب نفسه 

معارضـاً لهـا ألنـه يرفـض اتفاقيـات أوسـلو أو 

السـلطة  مواقـف  مـع  يتفـق عمومـاً  ال  ألنـه 

ميكـن  ال  املحايـد.  تسـميته  ميكـن  مـا  ومنهـا 

وفـق  الفلسـطيني  املجتمعـي  العمـل  ضبـط 

سـياقات محـددة، فهـو مجتمـع يعـج بشـتى 

التـي  املنظـامت  »ففيـه  واألمزجـة  التالويـن 

تلهـج بحمـد السـلطة« ومنهـا ما يضـع أجندة 

طموحـات  األجنـدة  هـذه  ثنايـا  ويف  تنمويـة 

يتـم  مسـتقبلية«  قياديـة  سياسـية  لــ«أدوار 

السـعي للوصـول إليهـا »تحـت ضغـط أضـواء 

عـامل العالقـات الخارجيـة«، وبالطبع هناك من 

منظـامت العمـل املجتمعـي من يحر نفسـه 
بقطـاع الخدمات واإلغاثـة متجنباً السياسـة.26

الســلطة الوطنيــة مــن جانبهــا رأت رضورة أن 

تقــوم بتنظيم عمــل الجمعيــات املختلفة دون 

أن يعنــي هــذا التدخــل يف أدق التفاصيــل، بل 

يف رســم الخــط العــام لعمــل هــذه الجمعيات. 

ــذي  ــر ال تجــى هــذا التوجــه يف الــراع املري

مــع  املــدين  املجتمــع  منظــامت  خاضتــه 

ــات  ــجيل الجمعي ــون تس ــأن قان ــلطة بش الس

البدايــة  يف  األهليــة.  واملؤسســات  الخرييــة 

أرادت الســلطة أن تشــكل قانــون »ترخيــص«، 

األمــر الــذي يعنــي أنهــا مــن مينــح رشعيــة أو 

ينزعهــا عــن هــذه املؤسســة أو تلــك، غــري أن 

ــرض  ــدين نجحــت يف ف ــع امل منظــامت املجتم

رؤيتهــا واســتبدال الرتخيــص بالتســجيل، غــري 

ــة املعركــة.  أن هــذه كانــت بداي

فالسـلطة مل تقبـل طلـب منظـامت املجتمـع 

املدين بشـأن البند املتعلق بتسجيل الجمعيات 

وزارة  يف  األهليـة  واملؤسسـات  الخرييـة 

التريعيـون  أيضـا  اقرتحـه  مـا  العـدل، وهـو 

إحالـة  عـى  السـلطة  وأرصت  الفلسـطينيون، 

ورغـم  الداخليـة.  وزارة  إىل  التسـجيل  مهمـة 

الـذي  التعديـل  التريعـي  املجلـس  رفـض 

26. سامل، 1999: 29
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الرئاسـة  طلبتـه السـلطة التنفيذيـة وتحديـداً 

رئيـس  أن  إال   25/5/99 بتاريـخ  جلسـته  يف 

عـن   21/8/99 يف  أعلـن  التريعـي  املجلـس 

اعتبـار قانـون الجمعيات الخريية واملؤسسـات 

األهليـة سـاري املفعـول بالتعديـل املقـدم من 

الرئيـس.27 والقانـون يعكـس هيمنة السـلطة 

حيـث  الجمعيـات،  تسـجيل  مروعيـة  عـى 

وزارة  أن  عـى  تدلـل  العمليـة  املامرسـة  إن 

الداخليـة قبـل أن تقـوم مبنـح ترخيـص ترسـل 

سـرية القامئـني عـى املـروع لألجهـزة األمنيـة 

إلجـراء  الوقـايئ  واألمـن  املخابـرات  خصوصـاً 

مـا يسـمى »الفحـص األمنـي« الـذي يتضمـن 

ضمـن أشـياء عديدة تاريـخ االنتامء السـيايس. 

وفيـام كان سـابقاً يطلـب مـن املنتسـبني لهذه 

الجمعيـات أن يقوموا بتعبئـة النموذج الخاص 

الذي يشـمل أسـئلة حـول القناعات السياسـية 

فإن السـلطة تجنبـت إحراج نفسـها عرب إجراء 

علنـي واسـتبدلتها ببيانـات اسـتخباراتية يقوم 

أفـراد األجهـزة األمنيـة بجمعهـا. 

منظـامت  يف  السـلطة  رأت  ثانيـة،  بكلمـة 

املجتمـع املدين مؤسسـات وطنية يجب ضامن 

دعمهـا والتأكـد مـن فاعليتهـا الوطنيـة، وعليه 

فهـي مل تـَر حكمـة يف خـروج هـذه املنظـامت 

عـن طوعهـا. وإذا الحظنـا أن هـذه هـي ذات 

العقليـة التـي نظـرت فيهـا منظمـة التحريـر 

إىل النقابـات واالتحـادات فـإن الزحزحـة التي 

كانـت مطلوبـة يف مواقف السـلطة وتوجهاتها 

والرضوريـة لخلـق عالقـة سـوية بـني املجتمـع 

والدولـة افتقـرت إىل الدافعيـة الذاتيـة. وحـني 
27.  شــبكة املنظــامت األهليــة الفلســطينية، التقريــر الســنوي، 1999. ويعــرف 

قانــون الجمعيــات الخرييــة واملنظــامت غــري الحكوميــة واملنظــامت األهليــة بأنــه 

»أي خدمــة، أو نشــاط اجتامعــي، أو اقتصــادي، أو ثقــايف، أو أهــي، أو تنمــوي، 

ــاً ومــن شــأنه تحســني مســتوى املواطنــني يف  أو غــريه يقــدم تطوعــاً أو اختياري

املجتمــع اجتامعيــاً، أو صحيــاً، أو مهنيــاً، أو ماديــاً، أو روحيــاً، أو فنيــاً، أو رياضيــاً، 

ثقافيــاً، أو تربويــاً«.

كانت السـلطة تسـعى للتنسـيق مـع منظامت 

املجتمـع املـدين التـي تـرى أنها ال تتفـق معها، 

ذلـك  بفعـل  تقـوم  األحيـان  أغلـب  يف  فهـي 

تحـت ضغـط املانحـني واسـتجابة لروطهـم. 

وبذلك يصبح التنسـيق الداخي يسـاق بضغط 

خارجـي؛ األمر الـذي يخلق عالقة غري سـليمة. 

ولفهـم أوسـع لطبيعـة عالقة السـلطة الوطنية 

قـراءة  أقـرتح  املـدين  املجتمـع  مـع منظـامت 

منهـا  بتمعـن  املحـاور  مـن  أخـرى  مجموعـة 

عالقـة املجتمـع املـدين بالسـلطة التريعيـة، 

التشـبيك  عالقـات  التريعـي،  املجلـس  أي 

بـني منظـامت املجتمـع املـدين بعضهـا ببعـض 

برعايـة السـلطة أو باسـتقالل عنهـا، ومعضلـة 

التمويـل الخارجـي، وانشـغال املجتمـع املـدين 

والسياسـات  والحقـوق  الدميقراطيـة  بقضايـا 

العامـة. إن مـن شـأن فهـم هـذه املحـاور أن 

يضعنـا عـى بينـة مـن حقيقـة املجتمـع املدين 

الفلسـطيني يف عالقتـه مـع السـلطة. 

خامتة: املجتمع املدين خالل االنقسام 
مثـل كل يشء يف الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة 

ضحيـة  املـدين  املجتمـع  مؤسسـات  وقعـت 

لالنقسـام املريـر الـذي وقـع يف حزيـران عـام 

القـوة  »حـامس«  اسـتخدام  أثـر  عـى   2007

يف السـيطرة عـى قطـاع غـزة. وحتـى ميكـن 

مالحظـة أن مؤسسـات املجتمـع املـدين كانت 

ضحيـة مبكـرة للخـالف السـيايس بـني قطبـي 

السياسـة والعمـل الوطني الفلسـطيني »فتح« 

و«حـامس«، إذ كانـت هـذه املؤسسـات التـي 

تتبـع هـذا التنظيـم أو ذلـك تتعـرض لهجـوم 

وصـل يف بعـض الحـاالت لالعتـداء املسـلح.

إن  حيـث  مثـن  بـال  يذهـب  يشء  ال  بالطبـع 

املـدين  املجتمـع  ملنظـامت  العـايل  التسـييس 

يجعـل منهـا طرفـاً يف الـراع السـيايس، وهـو 
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مـا يجـب التحذيـر منـه. بيـد أن انتقـال هـذه 

بـات  الخـالف  أدوات  ملصـاف  الجمعيـات 

غـزة  عـى  حـامس  هيمنـة  بعـد  أكـرث  جليـاً 

حيـث صـارت تلـك املؤسسـات مـادة للـراع 

والهيمنـة، ففـي قطاع غزة شـمل هذا مصادرة 

كل مـا لـه عالقـة بحركـة فتـح مـن مؤسسـات 

أو  مجملـه،  يف  مبـارش  غـري  بشـكل  إعالميـة 

خدماتية أو شـبابية )مراكـز وأندية( ويف بعض 

األحيـان تقاسـم مجالـس إدارتهـا مثلـام حدث 

يف جـل األنديـة الرياضية. لقد تـم التعامل مع 

الجمعيـات تعامـالً سياسـياً رصفـاً وتـم النظـر 

إليهـا بوصفهـا أرضـاً للـراع الحـزيب. 

يف دراسـة سـابقة قمت مبناقشة الراع الحزيب 

والسـيايس عـى مؤسسـات لجـان الـزكاة مـن 

خـالل تحليـل الخطـاب اإلعالمـي، حيـث تبني 

كيـف أضحـت لجان الـزكاة يف الضفـة الغربية 

وقطـاع غـزة مبـا متثلـه مـن مؤسسـات خدمية 

للفقـراء واملعوزيـن حقـالً مـن حقـول الهيمنة 
واإلقصـاء السـيايس والنفـوذ االجتامعي.28

املؤسسـات  بعـض  تعاطـي  إىل  نظـرة  إن  بـل 

والجمعيـات القريبـة من التنظيـامت ميكن لها 

أن تعكـس كيـف لحقـت الكثـري منهـا بركـب 

االنقسـام وصـارت جزءاً من ترسـانته الضخمة. 

بالطبـع ال ميكـن تعميـم مثـل هـذه املالحظة، 

الكثـري مـن جمعيـات املجتمـع املـدين  إذ إن 

عملـت ببسـالة خـالل فـرتات االنقسـام دفاعاً 

وتعـرض  املدنيـة  والحقـوق  الحريـات  عـن 

نتيجـة  واملضايقـات  للمالحقـات  بعضهـا 

املهنيـة.  مواقفهـا 

والقضيـة األخـرى يف هذا السـياق هـي حقيقة 

ظهور ما ميكن تسـميته مجتمع مدين إسـالمي 

28. Atef Abu Saif, Reforming or Instrumentalizing Zakat? 

A Study of Palestinian Media Coverage, The Graduate In-

stitute, Geneva, 2012.

يف قطـاع غـزة، حيـث بـدأت تنتـر عـرات 

التـي  غـزة  قطـاع  يف  املختلفـة  الجمعيـات 

والفنـون  اآلداب  مـن  بقضايـا مختلفـة  تهتـم 

إىل الزراعـة والصحـة والطفـل ذات توجهـات 

إسـالمية. بـل إن الجهـات التـي تـرف عـى 

متويـل هـذا املجتمـع املـدين الجديـد والفتـات 

التمويـل الجديـدة يف غـزة التـي ترتفـع فـوق 

الجديـدة  واملؤسسـات  الجمعيـات  مشـاريع 

وماليزيـة  وقطريـة  تركيـة  شـعارات  تحمـل 

مـن  للكثـري  تعزيـز  يف  وغريهـا  وأندونيسـية 

حـول  التقدمييـة  الدراسـة  هـذه  مقـوالت 

العمـل  بـه  يحظـى  الـذي  العـايل  التسـييس 

املجتمعـي يف فلسـطني. وكـام يقـول بنوا شـاال 

فقـد كان دامئـاً هنـاك مجتمـع مـدين إسـالمي 

قبـل  يحظـى  يكـن  مل  لكنـه  والعمـل  الهويـة 

ذلـك باالعتبـار مـن قبـل التحليـل االجتامعـي 

كان  إذ  املانحـة،29  الجهـات  قبـل  مـن  وال 

يعمـل يف الخفـاء وبهـدوء لكـن بعمـق. لكـن 

الـذي حـدث بعـد االنقسـام أن هـذا املجتمـع 

أصبـح أحـد مظاهـر تعزيـز الهويـة السياسـية 

لغـزة.  الجديـدة 

إن مـا يقرتحـه التحليـل السـابق هـو رضورة 

املـدين  املجتمـع  تعاطـي  كيفيـة  يف  البحـث 

املختلفـة  املراحـل  يف  الوطنيـة  الحالـة  مـع 

سـواء خـالل االحتـالل أو مـع قيـام الكيانيـة 

الفلسـطينية املجـزوءة أو خـالل اإلنقسـام. إن 

واملجتمعـي  األهـي  العمـل  ديناميـات  فهـم 

التحـول  لعمليـات  أعمـق  فهـم  يف  تسـاهم 

الكيـان  انتقـال  وموجبـات  وفـرص  الـدوالين 

الكاملـة.  الدولـة  إىل  الفلسـطيني 

ــة«،  ــة نقدي ــطني: دراس ــب يف فلس ــون األجان ــع واملانح ــاال، »املجتم ــو ش 29. بن

سياســات، العــدد، 2008، الصفحــات 22-37
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 قراءة في تجربة العمل 

األهلي في قطاع غزة:
اإلنجازات واإلخفاقات

م.تيسير محيسن1

مقدمة
ابتــدع فلســطينيو الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، منــذ العــام 1967، أشــكاالً متعــددًة مــن 

املامرســة السياســية واالجتامعيــة تعبــرياً عــن 

رفضهــم لالحتــالل والتكيّــف معــه، ورغبــة 

منهــم يف انتــزاع بعــض املكاســب املتمثلــة يف 

ــة،  ــلطة الذاتي ــن الس ــدر م ــى ق ــم ع حصوله

عــى  وحصولهــم  تحررهــم  طريــق  عــى 

ــة.  ــة املروع ــم الوطني حقوقه

رافــق هــذه املامرســة وأســس لهــا، أوالً وعــي 

وطنــي نقــدي. وثانيــاً، امتــالك رؤيــة تقدميــة 

ــك  ــز لف ــق حي ــاً، خل ــل. وثالث ــمولية كبدي ش

ــة(.  ــالل )الهيمن ــة االحت ــع منظوم ــاط م االرتب

ــوة  ــة الق ــن مامرس ــراد م ــني األف ــاً، متك ورابع

ــات  ــاء هيكلي ــرياً إنش ــة، وأخ ــم جامع بوصفه

ــدة.  ــة وجدي ــة، مرن بديل

النــاس  لتنظيــم  إنشــاء هيكليــات  تضمــن 

أشــكاالً مســتقلة مــن القــوة بالضــد مــن 

مبنظومــة  جديــد  إنســان  )بنــاء  االحتــالل 

ــي،  ــل الجامع ــس العم ــة، تكري ــالق وطني أخ

مــا  وهــو  بديلــة(  أفقيــة  عالقــات  خلــق 

كفــل دميومــة النضــال مــن أجــل التحــرر. 

هــذا هــو »مجتمــع االنتفاضــة«، املســتند إىل 

ــدا طــرب، أو »ســلطة  قــوة الشــعب، بلغــة لين

الشــعب البديلــة«، أو التعبئــة الشــعبية بلغــة 

1. نائــب مديــر عــام جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة(، عضــو 

PNGO مجلــس إدارة شــبكة املنظــامت األهليــة الفلســطينية

 قراءة في تجربة العمل األهلي في قطاع غزة:

اإلنجازات واإلخفاقات
بقلم: م.تيسير محيسن1

]

تقريــر التنميــة اإلنســانية يف فلســطني -2009

ــني:  ــى ركيزت ــع ع ــذا املجتم ــوم ه 2010. يق

وتنظيــم  النقــدي،  الوطنــي  الوعــي  بنــاء 

القاعــدة الشــعبية. 

ميكــن القــول إن األحــداث التــي تلــت تبلــور 

تقويضــه  بهــدف  جــاءت  املجتمــع،  هــذا 

والحيلولــة دون تحولــه إىل دولــة. 

ــرتاتيجيات:  ــل ثـــالث إسـ ــتخدمت إرسائيـ اسـ

القمـــع املبـــارش للتعبـــريات الوطنيـــة، مقايضـــة 

ـــزوف  ـــة بالع ـــة والحياتي التســـهيالت االقتصادي

ــزل.  ــل والعـ ــيايس، الفصـ ــل السـ ــن الفعـ عـ

بينـــام ســـاهم الفلســـطينيون أنفســـهم يف 

ـــلطة  ـــاءت الس ـــع، إذ ج ـــذا املجتم ـــض ه تقوي

متداخـــالً  نظامـــاً  لتتوســـط  الفلســـطينية 

مـــن القمـــع واالضطهـــاد لتذعـــن لـــه يف 

ــة  ــدرة املقاومـ ــم قـ ــاف، تضخيـ ــة املطـ نهايـ

ــدت  ــالل، فارتـ ــر االحتـ ــى دحـ ــة عـ العنيفـ

ــة  ــوب الفعاليـ ــع منسـ ــاً، تراجـ ــاً داخليـ عنفـ

األهـــي.  العمـــل  ملنظـــامت  السياســـية 

وهياكلهـــا  بأشـــكالها  املقاومـــة  اختزلـــت 

الجامهرييـــة العفويـــة وشـــبه املنظمـــة يف 

مجموعـــات مســـلحة. كـــام اختـــزل العمـــل 

ــة  ــريي يف نخبـ ــي والجامهـ ــي والطوعـ األهـ

ــدين«  ــع املـ ــادات »املجتمـ ــن قيـ ــة مـ معوملـ

ــة.  ــه املعارضـ ــاً طبيعتـ ــد تدريجيـ ــذي فقـ الـ

ـــادة  ـــطينيني إىل زي ـــعي الفلس ـــزل س ـــام اخت ك
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يف  الســـيادة  وامتـــالك  الحريـــة  مســـاحة 

ـــرار.  ـــة الق ـــة ومرتهن ـــدة، اعتامدي ـــلطة مقي س

يف كل األحـــوال، تشـــكل »واقـــع اجتامعـــي« 

جديـــد ومختلـــف عـــام أســـميناه »مجتمـــع 

ــون  ــن أن يكـ ــد مـ ــو أبعـ ــة«، وهـ االنتفاضـ

ـــل  ـــع الفص ـــن. م ـــد التكوي ـــة قي ـــع دول مجتم

ـــات فلســـطينيو  ـــذايت واالنقســـام ب ـــاك ال واإلنه

ـــا  ـــرب إىل م ـــزة أق ـــاع غ ـــة وقط ـــة الغربي الضف

ـــران:  ـــرب حزي ـــد ح ـــارشة بع ـــه مب ـــوا علي كان

ــة،  ــة ومنفصلـ ــة، معزولـ ــات انضباطيـ جامعـ

بعضهـــا عـــن بعـــض. مـــع فـــارق أن الحيـــز 

الـــذي وجـــدت هـــذه الجامعـــات ذاتهـــا 

محصـــورة فيـــه آنـــذاك، كان أغلـــق عـــن 

الجـــوار اإلقليمـــي عـــرب حـــدود سياســـية 

وجغرافيـــة واضحـــة. اليـــوم، يف ظـــل تفـــكك 

ـــك  ـــة ف ـــرب سياس ـــل، ع ـــن إرسائي ـــم، تراه اإلقلي

االرتبـــاط،  عـــى دفـــع الجامعـــات املشـــتتة 

ــوار.  ــذا الجـ ــاه هـ ــة باتجـ واملعزولـ

قطـــاع  عـــى  األخـــري  العـــدوان  يشـــكل 

ــع  ــذا الواقـ ــراءة هـ ــادة قـ ــة إلعـ ــزة فرصـ غـ

االجتامعـــي؛ دينامياتـــه وأبعـــاده وخصوصـــاً 

إىل  حاجـــة  يف  نحـــن  غـــزة.  قطـــاع  يف 

ــن  ــداً عـ ــة، بعيـ ــة ومنهجيـ ــراءة موضوعيـ قـ

االســـتيهامات  أو  املجـــردة  األرقـــام  لغـــة 

إلعـــادة  تؤســـس  الرغبيـــة،  واإلســـقاطات 

ــة  ــات االجتامعيـ ــل املامرسـ ــر يف مجمـ النظـ

والسياســـية التـــي ســـاهمت يف توليـــد هـــذا 

الواقـــع. مـــن ذلـــك، إعـــادة فحـــص طبيعـــة 

العمـــل األهـــي، وظائفـــه وأدواره، نجاحاتـــه 

وإخفاقاتـــه.  

تتعلـــق  الدراســـة أســـئلة  تطـــرح هـــذه 

بخصوصيـــة العمـــل األهـــي يف قطـــاع غـــزة، 

ـــدى  ـــق مب ـــرى تتعل ـــوالت، وأخ ـــأة والتح النش

ــابقة  ــنوات السـ ــون السـ ــه يف غضـ ــا حققـ مـ

ـــة  ـــج الدراســـة فعالي ـــام تعال ـــن إنجـــازات. ك م

تكوينـــات العمـــل األهـــي مـــن منظـــور 

ـــة  ـــاتية والربامجي ـــا املؤسس ـــة )وأبعاده الفعالي

ســـتتناول  والسياســـية(.  والجامهرييـــة 

ـــاهامت  ـــوص مس ـــه الخص ـــى وج ـــة ع الدراس

هـــذه التكوينـــات )أي املنظـــامت األهليـــة( 

ــة« أو يف  ــع االنتفاضـ ــاء »مجتمـ ــواء يف بنـ سـ

ــاً.  تقويضـــه الحقـ

الفعاليـــة هنـــا تعنـــي مـــدى القـــدرة عـــى 

ــا  ــة، مبـ ــوى االجتامعيـ ــات القـ ــل عالقـ تعديـ

االجتامعيـــة  الفئـــات  متكـــني  يف  يســـهم 

الضعيفـــة مـــن إســـامع صوتهـــا والتعبـــري 

عـــن مصالحهـــا والتأثـــري يف السياســـات ذات 

ـــاً مـــن مســـاهامتها يف  ـــة، ومبـــا يعـــزز تالي الصل

ـــات التـــي واجهـــت  االســـتجابة ملجمـــل التحدي

فلســـطينيي الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، 

ــاج(،  ــاء اإلجـــامع )االندمـ ــادة بنـ وهـــي: إعـ

ووقـــف التدهـــور االجتامعـــي واالقتصـــادي، 

ومواجهـــة االحتـــالل وسياســـاته ومامرســـاته. 

مثـــة عامـــالن محـــددان لفعاليـــة املنظـــامت 

األهليـــة وموقعهـــا املجتمعـــي؛ األول خارجـــي، 

ـــات  ويضـــم تأثـــريات الجهـــات املانحـــة، دينامي

ـــي،  ـــاين داخ ـــات. والث ـــر للقومي ـــاء العاب الفض

ــري،  ــي املتغـ ــياق املجتمعـ ــم إىل السـ وينقسـ

ـــي  ـــل األه ـــامت العم ـــة ملنظ ـــة الداخلي والبيئ

ـــط  ـــية ومن ـــا املؤسس ـــا وقدراته ـــا )موارده ذاته

ـــن  ـــة فيمك ـــاد الفعالي ـــا أبع ـــا(. أم ـــم فيه الحك

تصنيفهـــا كاآليت: فعاليـــة مؤسســـاتية )مـــدى 

ـــة  ـــيد(، برامجي ـــم الرش ـــادئ الحك ـــزام مبب االلت

)مـــدى كفـــاءة الخدمـــة وأثرهـــا املجتمعـــي 

واســـتدامتها(، جامهرييـــة )مـــدى قدرتهـــا 

ـــات(،  ـــاء التحالف ـــعبية وبن ـــة الش ـــى التعبئ ع
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سياســـية )مـــدى امتالكهـــا رؤيـــة شـــاملة 

للتغيـــري، قدرتهـــا عـــى نقـــد الـــذات، التأثـــري يف 

السياســـات العامـــة(. 

تتنـــاول الدراســـة العمـــل األهـــي يف قطـــاع 

غـــزة، إنجازاتـــه وإخفاقاتـــه، أي مـــدى فعاليتـــه 

باملعنـــى املذكـــور آنفـــاً، وذلـــك عـــرب أربـــع 

ـــي  ـــالل اإلرسائي ـــرتة االحت ـــزة: ف ـــل متامي مراح

املبـــارش، فـــرتة الســـلطة الفلســـطينية حتـــى 

العـــام 99، االنتفاضـــة الثانيـــة حتـــى العـــام 

2007، فـــرتة االنقســـام الســـيايس. 

الفرة األوىل: 1967 - 1993
عــى الرغــم مــن الجــذور الضاربــة يف القــدم 

ــا  ــإن نشــأة م للعمــل الخــريي يف فلســطني، ف

عــرف بالعمــل األهــي )املجتمــع املــدين( 

االحتــالل  عــى  الــرد  ســياق  يف  جــاءت 

والقامعــة  للوجــود  النافيــة  ومامرســاته 

واالســتقالل.  للتحــرر  واملعرقلــة  للحقــوق 

ــة  ــدين يف الحال ــع امل ــس املجتم ــك، تأس وبذل

ــاء  ــراغ اإلقص ــاء أو ف ــارج فض ــطينية خ الفلس

املتبــادل مــع الدولــة، ويف الوقــت نفســه، 

ــتيطاين  ــالل االس ــع االحت ــراع م ــم ال يف خض

واإلحــاليل. 

األهليــة  املنظــامت  معظــم  بــروز  كان  إذا 

مثيالتهــا  عــن  نســبي  بتأخــري  العربيــة، 

العوملــة  بتأثــريات  ارتبــط  الفلســطينية، 

األنظمــة  بعــض  قبــل  مــن  واســتجابة 

إلضفــاء قــدر مــن الدميقراطيــة عــى حكمهــا، 

وامتصــاص نقمــة الجمهــور العريــض مــن 

غيــاب املشــاركة وتــردي األوضــاع االجتامعيــة 

واالقتصاديــة يف ظــل الخصخصــة والفســاد 

ــياق  ــرزت يف الس ــا ب ــة، فإنه ــاض التنمي وإجه

االحتــالل  تحديــات  عــى  رداً  الفلســطيني 

ومامرســاته. كــام أنهــا مل تــربز كــرد فعــل عــى 

ــة  ــة املاملئ ســلوك األحــزاب السياســية العربي

جــاءت  بــل  منهــا،  املرعوبــة  أو  لألنظمــة 

كواجهــات اجتامعيــة وجامهرييــة لتنظيــامت 

ــة توســيع  ــت أهمي سياســية فلســطينية أدرك

مســاحة الصــدام مــع االحتــالل وفــك االرتبــاط 

ــن  ــري م ــت كث ــاً، إذا كان ــه. أيض ــع منظومت م

ــا  ــرزت بوصفه ــة ب ــة العربي ــامت األهلي املنظ

قنــاة أساســية للحصــول عــى متويــل خارجــي، 

الفلســطينية،  األهليــة  املنظــامت  فــإن 

بــرزت دون  االحتــالل،  يف زمــن  وخصوصــاً 

ــل  ــاء للعم ــا فض ــل بوصفه ــي ب ــل خارج متوي

الجامعــي والطوعــي واملــدين. 

ــام 1967، ورداً  ــران ع ــرب حزي ــاب ح يف أعق

ــل  ــطينيون حم ــل الفلس ــا، واص ــى نتائجه ع

رايــة الكفــاح ومتكنــوا يف غضــون عقديــن مــن 

إعــادة بنــاء مجتمــع الضفــة الغربيــة وقطــاع 

ــمي  ــا س ــده م ــذي جس ــو ال ــى النح ــزة ع غ

مجتمــع االنتفاضــة )مجتمــع ســيايس، تكافــل 

االعتــامد  عــى  يقــوم  اقتصــاد  اجتامعــي، 

عــى الــذات والحاميــة الشــعبية، التعبئــة 

االجتامعيــة...(. 

أدرك الفلســطينيون أهميــة العمــل الجامعــي 

منــذ وقــت مبكــر يف مواجهــة التحديــات 

التــي طرحهــا املــروع االســتيطاين واإلحــاليل 

ــة.  عليهــم، عــالوة عــى فقــر املــوارد الطبيعي

جــاءت نشــأة املنظــامت األهليــة الفلســطينية 

مــن رحــم حــركات جامهرييــة طوعيــة. وقــد 

ــت  ــعبية فجذب ــة الش ــوات للتعبئ ــكلت قن ش

كل الراغبــني يف العمــل العــام عــرب تقديــم 

البدائــل التنمويــة، تشــجيع املبــادرات املحلية، 

الخدمــات  بعــض  تقديــم  الوعــي،  بنــاء 

املاديــة واملســاعدات لجمهــور كبــري يعــاين 
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ــار  ــات واالفتق ــص الخدم ــع ونق ــر املدق الفق

ــد  ــكال التهدي ــد أش ــة ض ــة االجتامعي للحامي

نحــو  الفلســطينيون  انشــد  واالنكشــاف. 

ــذايت  ــم ال ــرب التنظي ــفل« ع ــن أس ــل م »العم

ــحاب  ــدين واالنس ــتباك امل ــزر االش ــاء ج وإنش

التــي  الهيمنــة  منظومــة  مــن  التدريجــي 

أوجدهــا االحتــالل. كانــت املنظــامت األهليــة 

أحــد أهــم محرضــات الفعــل االحتجاجــي 

املنظــم مــع املحافظــة عــى روابطهــا بالفعــل 

الشــعبي والتجمعــات املحليــة.

ــة2 أن األوضــاع  ــو علب ــة أب ــة عبل ــرى الباحث ت

ــة املأســاوية الناجمــة عــن ســيطرة  االجتامعي

االحتــالل عــى املــوارد الطبيعيــة، وإلحــاق 

باالقتصــاد  الهــش  الفلســطيني  االقتصــاد 

العســكرية  األحــكام  وفــرض  اإلرسائيــي، 

الفــراغ  عــى  عــالوة  املناطــق،  وتجزئــة 

غيــاب  عــن  الناتــج  الســيايس  الوطنــي 

ــع  ــع املجتم ــك دف ــطينية، كل ذل ــلطة فلس س

العمــل  مفاعيــل  عــرب  للــرد  الفلســطيني 

الجمعيــايت ملواجهــة السياســات العنريــة 

ــا  ــادرة األرض وتفريغه ــتهدفت مص ــي اس الت

عــدد  إن  الباحثــة  وتقــول  الســكان.  مــن 

املنظــامت قــد تضاعــف بــني أعــوام 1967 

ــن.  ــرن العري ــات الق ــر مثانيني ــى أواخ وحت

ــواىل 270  ــت بح ــك الوق ــا يف ذل ــدر عدده ق

ــه الحــوراين،  ــد الل منظمــة طبقــاً للباحــث عب

ــتملت  ــزة. اش ــاع غ ــة يف قط ــا 66 جمعي منه

أنشــطتها يف هــذه الفــرتة عــى رعايــة شــؤون 

مكافحــة  وأرسهــم،  واملعتقلــني  الســجناء 

األميــة وتعليــم الكبــار، وريــاض األطفــال، 

الصحيــني،  والتثقيــف  الرعايــة  وبرامــج 

2. عبلــة محمــود أبــو علبــة، املنظــامت األهليــة الفلســطينية، صفحــة املكتــب 

http://www.humani-  الــدويل للجمعيــات اإلنســانية والخرييــة، عــى الرابــط:

tarianibh.net/conferences/abla.htm

وتأهيــل املعاقــني، واملشــاريع الصغــرية املولدة 

ومشــاريع  الزراعــي،  واإلرشــاد  للدخــل، 

ــك. ويف  ــي وغــري ذل ــب املهن ــراض والتدري اإلق

فــرتة انتفاضــة 87 واصلــت املنظــامت األهليــة 

باملشــاركة  والوقــايئ  االجتامعــي  دورهــا 

النشــطة يف تشــكيل اللجــان الشــعبية وتنظيــم 

حيــاة الســكان وتقديــم الدعــم ومواجهــة 

ذلــك  غضــون  يف  اإلرسائيليــة.  االنتهــاكات 

ــة عــدة  ــات تنموي طــور الفلســطينيون مقارب

باالنســجام مــع الواقــع الفلســطيني، مــن 

ــة  ــود، التنمي ــل الصم ــن أج ــة م ــل التنمي قبي

الصمــود  أجــل  مــن  والتنميــة  االنعتاقيــة، 

واملقاومــة. 

تجــدر املالحظــة، أن الجمعيــات املســيحية يف 

قطــاع غــزة يف هــذه الفــرتة كان لهــا دور بــارز 

ليــس فقــط يف تقديــم الخدمــات الصحيــة 

ــل  ــع، ب ــور واس ــة لجمه ــة والرتفيهي والتعليمي

ــة  ــامت األهلي ــتي للمنظ ــم اللوجس ويف الدع

ــا نخــص  ــك الفــرتة. وهن ــي تشــكلت يف تل الت

ــاد  ــيحية واتح ــبان املس ــة الش ــر جمعي بالذك

العــريب.  األهــي  واملستشــفى  الكنائــس 

إىل جانــب ذلــك، شــكلت جمعيــة الهــالل 

عبــد  د.حيــدر  املرحــوم  برئاســة  األحمــر 

ــع اإلســالمي برئاســة املرحــوم  الشــايف واملجم

الشــيخ أحمــد ياســني، عــالوة عــى الجمعيــة 

الطبيــة ونقابــة املحامــني والجمعيــات املهنيــة 

ــة  ــدم الفلســطيني والجامع ــك ال ــة بن وجمعي

األوىل  النــواة  األزهــر،  وجامعــة  اإلســالمية 

ــايت يف قطــاع  ــام والعمــل الجمعي للفضــاء الع

غــزة. شــكلت هــذه الجمعيــات معــاً مــا ميكن 

ــت  ــياً تنافس ــاً سياس ــه مجتمع ــق علي أن نطل

فيــه نخــب العمــل املــدين والســيايس واملهنــي. 

اســتثمر هــذا املجتمــع يف فــك االرتبــاط مــع 
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ــة التــي فرضهــا االحتــالل. إذ  منظومــة الهيمن

ــن  ــالً ع ــات بدي ــر والهيئ ــذه األط ــكلت ه ش

ــاة  ــري مــن جوانــب حي ــة يف الكث اإلدارة املدني

الفلســطينيني يف قطــاع غــزة آنــذاك. والالفــت 

أنهــا مثلــت ميدانــاً للــراع عــى الهيمنــة بــني 

االتجاهــات السياســية الفلســطينية املختلفــة.

ــل  ــت العم ــي واجه ــات الت ــرز العقب ــن أب م

األهــي يف تلــك الفــرتة: املامرســات االحتالليــة 

األردنيــة  اللجنــة  أمــوال  تدفــق  القمعيــة، 

حــرف  ومحاولــة  املشــرتكة  الفلســطينية   -

وجهــة العمــل األهــي وتوظيفــه فئويــاً، نقــص 

ــوض  ــة النه ــة لعملي ــوارد الالزم ــربات وامل الخ

الكثــرية  واملطالــب  التحديــات  ومواجهــة 

للفئــات االجتامعيــة املختلفــة واملتأثــرة جــراء 

مامرســات االحتــالل. 

الفرة الثانية: 1993 - 2000
ــة أوســلو )1993( أول  نشــأت مبوجــب اتفاقي

ــا.  ــن إقليمه ــزء م ــى ج ــطينية ع ــلطة فلس س

باتــت املهمــة الوطنيــة الجمــع بــني مقتضيات 

ــات  ــات عملي ــني متطلب ــرر وب ــتكامل التح اس

البنــاء، واعتبــار الســلطة حالــة انتقاليــة عــى 

ــون  ــيادة. يف غض ــة الس ــة كامل ــق الدول طري

ذلــك، بــدت املنظــامت األهليــة التــي نشــأت 

وعملــت يف غيــاب الدولة/الســلطة، وكأنهــا 

تدلــف إىل فضــاء إقصــاء متبــادل مــع الســلطة 

رشعيــة  أكســبها  مــا  الناشــئة،  الوطنيــة 

مجتمعيــة، عــالوة عــى رشعيتهــا الوطنيــة 

مــع  املتبــادل  اإلقصــاء  ضمــن  املكتســبة 

ــالل. مل تعــد هــذه املنظــامت  ــة االحت منظوم

ــم  ــة وتقدي ــة االجتامعي ــوات للتعبئ مجــرد قن

الخدمــات يف مواجهــة االحتــالل فحســب، 

وإمنــا باتــت معارضــة مدنيــة دميقراطيــة عــى 

الرغــم مــن اإلشــكالية التــي شــابت املجتمعني 

ــدين عــى حــد ســواء.  الســيايس وامل

بلــغ عــدد املنظــامت األهليــة حــواىل 700 

منظمــة، منهــا حــواىل 227 يف قطــاع غــزة 

)حســب دليــل املنظــامت غــري الحكوميــة 

يف قطــاع غــزة 2000 الصــادر عــن مكتــب 

ــتملت  ــدة(. اش ــم املتح ــاص لألم ــق الخ املنس

التنميــة  قطاعــات  عــى  عملهــا  مجــاالت 

والرياضــة،  الثقافــة  والبيئيــة،  الزراعيــة 

التنميــة  اإلنســان،  وحقــوق  الدميقراطيــة 

الصحــة  والتدريــب،  التعليــم  االقتصاديــة، 

االجتامعيــة،  الخدمــات  التأهيــل،  وإعــادة 

املــرأة والطفــل. هــذا وقــد بــرزت مؤسســات 

بحثيــة ومراكــز دراســات.  

أثبتــت  القصــرية  الزمنيــة  الفــرتة  يف هــذه 

ــة جدواهــا وصحــة الرهــان  املنظــامت األهلي

ــا  ــة عمله ــن بيئ ــف ع ــياق مختل ــا يف س عليه

يف فــرتة االحتــالل. يتمثــل اإلنجــاز األبــرز لهــا 

ــادة الوعــي والخــربة املرتبطــة مبضامــني  يف زي

التنميــة واتجاهاتهــا، والتأثــري امللمــوس يف 

عمليــات املأسســة والدمقرطــة وتطويــر حــس 

املواطنــة وبنــاء رشاكات مــع مجتمــع املانحــني 

الدوليــني الــذي بــرز دوره بشــكل واضــح 

ارتباطــاً بفكرة الســالم والتســوية. وعــى الرغم 

مــن انهيــار الرهــان عــى الســالم وانتشــار 

مظاهــر الفســاد، أظهــر الفلســطينيون نجاحــاً 

كبــرياً يف اختبــار الجــدارة، مبســاهمة واضحــة 

وكبــرية مــن املنظــامت األهليــة. غــري أن ذلــك 

ــرض  ــاء والتع ــوع يف األخط ــن الوق ــع م مل مين

ــات أيضــاً.   ــل والعقب ــن العراقي ــري م للكث

عــى  الرتكيــز  الالفتــة،  اإلنجــازات  مــن 

إنجــاز  رافــق  املؤسســاتية.  االســتدامة 

جديــدة،  مرحلــة  إىل  واالنتقــال  البقــاء 
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إدخــال تحســينات وتطويــرات كبــرية عــى 

مســتوى بنــاء النظــم، واكتســاب املهــارات 

ــرتاتيجي،  ــط اإلس ــة، والتخطي ــة واإلداري الفني

ــا االتصــال واملعلومــات،  واســتخدام تكنولوجي

بعــض  واإلدارة.  الحكــم  هيــاكل  وتطويــر 

املنظــامت كاد يقــرتب مــن منــوذج »منظــامت 

ــات يتــرف بوصفــه مؤسســات  التعلــم«، وب

مجتمــع مــدين متتلــك رؤى بديلــة وقــادرة 

ــري  ــداث تغي ــعى إلح ــام وتس ــد النظ ــى نق ع

عدالــة  أكــرث  مجتمــع  وبنــاء  اجتامعــي 

ودميقراطيــة. منظــامت أخــرى، وخاصــة تلــك 

ــا املجتمعــي،  ــع موقعه ــدة كالفطــر متيّ املتوال

ــن  ــتقلة ع ــري مس ــاً وغ ــة تنظيمي ــدت هش ب

الســلطة أو مراكــز القــرار الســيايس، وغــري 

الدعــم الخارجــي. قابلــة لالســتمرار دون 

ومـــن اإلنجـــازات كذلـــك، نجـــاح املنظـــامت 

ـــل  ـــيق وتكام ـــات تنس ـــق عالق ـــة يف خل األهلي

ــاتها  ــلطة ومؤسسـ ــم وزارات السـ ــع معظـ مـ

ذات الصلـــة. وقعـــت مذكـــرات للتفاهـــم 

املشـــرتك، وشـــاركت يف صياغـــة الخطـــط 

والربامـــج ووضـــع السياســـات العامـــة. كـــام 

ـــة  ـــة الراك ـــة تجرب ـــامت األهلي ـــربت املنظ خ

الربامـــج  تنفيـــذ  يف  والجامعيـــة  الثنائيـــة 

واملشـــاريع، وكذلـــك طـــورت أشـــكاالً متقدمـــة 

ــالل  ــن خـ ــور مـ ــع الجمهـ ــالت مـ ــن الصـ مـ

لجانـــه املحليـــة ومجموعـــات املتطوعـــني 

ـــا  ـــد تجربته ـــام تع ـــة. ك ـــات القاعدي والجمعي

يف مجـــال التشـــبيك والتعـــاون اإلقليمـــي 

ــس.  ــكل املقاييـ ــة بـ ــة وثريـ ــدويل ناجحـ والـ

االجتامعيـــة  املنتديـــات  يف  انخرطـــت  إذ 

مـــن  العديـــد  إىل  وانتســـبت  الدوليـــة، 

ــار  ــوت يف إطـ ــة، وانضـ ــبكات املتخصصـ الشـ

ــة  ــة للعوملـ ــة املناهضـ ــركات االجتامعيـ الحـ

ــة  ــوق أو الهادفـ ــارصة للحقـ ــالت املنـ والحمـ

ــه أو  ــالل وانتهاكاتـ ــات االحتـ ــح مامرسـ لفضـ

ــه.  مقاطعتـ

األهليــة  املنظــامت  عمــل  أيضــاً،  ومنهــا 

ــد  ــدين«. فق ــع م ــات »مجتم ــا تكوين بوصفه

الخدمــة  تقديــم  أنشــطة  بــني  جمعــت 

ــادة  ــث زي ــك املرتبطــة بالحكــم، مــن حي وتل

املشــاركة يف عمليــات إعــداد السياســة، يف 

ــات  ــات وإدارة الخدم ــذ السياس ــة تنفي مراقب

ــة  ــس املحلي ــل دور املجال ــة، يف تفعي العمومي

دعــم  ويف  التنميــة،  عمليــة  يف  والبلديــة 

املشــاركة املدنيــة يف عمليــة صنــع القــرار. 

تفقــد  مل  واملغريــات  الضغــوط  كل  ومــع 

املنظــامت طابعهــا الجامهــريي ومل تقطــع 

صالتهــا بالقواعــد الشــعبية متامــاً، كــام يســجل 

نجاحهــا مــع بقيــة الفاعلــني السياســيني يف 

عــدم متكــني الســلطة ومؤسســاتها األمنيــة 

العــام متامــاً  الحيــز  إفــراغ  مــن  خصوصــاً 

مــن مضمونــه الفعــي، عــرب مواصلــة العمــل 

الجامعــي والحــوار العقــالين والتفــاوض. نعــم، 

ســاهمت املنظــامت األهليــة يف ذلــك الوقــت 

يف الحــد مــن تغــول الســلطة، مــن خــالل 

برامــج التدريــب وورش العمــل واألنشــطة 

واإلعالميــة  وامليدانيــة  واملعرفيــة  الثقافيــة 

ــاه  ــام باتج ــرأي الع ــة ال ــى تهيئ ــت ع وعمل

رفــض القهــر واالســتغالل وتكميــم األفــواه 

ــري والتجمــع  ــرأي والتعب ــة ال ومــن أجــل حري

الســلمي والعمــل األهــي والنقــايب والحــزيب. 

تعــرض مــروع الكيانيــة املتشــكلة يف أعقــاب 

متعــددة؛  إجهــاض  محــاوالت  إىل  أوســلو 

بهــدف إضعــاف قــدرة هــذا الكيــان عــى 

القيــام بوظائفــه إىل الحــد األدىن، أي الحــد 

ــالل،  ــارشة لالحت ــودة مب ــب ع ــذي ال يتطل ال
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ــه  ــه، أي بوصف ــايل ل ــع االنتق ــف الطاب وينس

خطــوة عــى طريــق الدولــة كاملــة الســيادة، 

ــالل.  ــة تحــت االحت ــه إىل ســلطة دامئ وتحويل

ــة  ــك، واجهــت الســلطة الوطني يف غضــون ذل

الفلســطينية أزمــة شــاملة؛ تتعلــق بآفــاق 

وفــرص تحولهــا إىل دولــة كاملــة الســيادة. 

ــادة  ــة وإع ــن املراجع ــدالً م ــه ب ــت أن والالف

النظــر يف طبيعــة الســلطة ودورهــا، جــرى 

يف  تســهم  مل  ومامرســات  سياســات  تبنــي 

تعزيــز الصمــود وال يف متكــني الفلســطينيني 

مــن مواجهــة االحتــالل وتدشــني البدايــات 

العتيــدة.  للدولــة  الســليمة  املؤسســاتية 

فشــلت الســلطة يف أن تكــون ســلطة واحــدة 

ومفــردة تســتوعب القــوى األخــرى )االندمــاج 

وبنــاء اإلجــامع( فأسســت للتفــاوت والتمييــز 

والتهميــش، كــام ســاهمت يف إهــدار املــوارد، 

ــتهالكية، وأدت يف  ــات االس ــجيع االتجاه وتش

نهايــة املطــاف إىل تركيــز القــوة والــرثوة وبروز 

ــرر  ــكل املق ــال، ش ــلطة وامل ــني الس ــف ب تحال

األول ليــس يف الشــأن االقتصــادي فحســب، 

وبــل ويف الشــأن الســيايس واالجتامعــي أيضــاً. 

ــوب  ــهد منس ــاً أن يش ــن غريب ــك، مل يك ولذل

األهليــة  للمنظــامت  السياســية  الفعاليــة 

ــن(  ــاد )الج ــاً واضحــاً وصــل حــد الحي تراجع

الســيايس. ومــن مظاهــر ذلــك: إعــالء النزعــة 

العمــل الجامعــي،  الفرديــة عــى حســاب 

املهنيــة عــى حســاب البعــد الجامهــريي، 

ــن  ــة م ــة مزدوج ــرب سياس ــب ع ــد النخ تحيي

ــة  ــة التنمي ــل صناع ــتبعاد، فش ــز واالس التعزي

ــا. ــاف وهمه وانكش

يف غضـون ذلـك، بينـت األحـداث محدوديـة 

التحـرر  مسـألتي  يف  األهليـة  املنظـامت  دور 

الوطنـي والبنـاء الدميقراطـي )عـى الرغـم من 

انتشـال  عـن  وعجزهـا  املذكـورة(  النجاحـات 

بهـا  لحـق  مـام  واملحرومـة  الفقـرية  الفئـات 

مـن أرضار. فضـالً عـن إخفاقهـا يف مروعهـا 

التنمـوي. كشـفت التحـوالت عن افتقـار هذه 

املنظـامت لبعدهـا املجتمعـي وانعزالهـا عـن 

حالـة الغليـان االجتامعـي والسـيايس، وفقدان 

إىل  باإلضافـة  بهـا.  الجمهـور  وثقـة  شـعبيتها 

عالقـة  يف  توتـرات  بـروز  يف  سـاهمت  أنهـا 

هـذه املنظـامت مبجتمـع املانحـني مـن ناحية، 

وبالحركـة الوطنيـة مـن ناحيـة أخـرى، وبـني 

متطلبـات التنميـة والطموحـات الوطنيـة مـن 

هـذه  أن  الالفـت  واالسـتقالل.  الحريـة  أجـل 

الحالـة جـاءت يف سـياق املالحظـات الكونيـة 

والتـي  املـدين  املجتمـع  منظـامت  أداء  عـى 

وبالرؤيـة  حقـاً،  اسـتقالليتها  مبـدى  تتصـل 

الدميقراطيـة  إرسـاء  مجـال  يف  لهـا  الوظيفيـة 

والتنميـة.   

يف هـــذا اإلطـــار، ضـــل العديـــد مـــن املنظـــامت 

املحســـوبة عـــى اتجاهـــات يســـارية وعلامنيـــة 

)واملتشـــكلة يف زمـــن االحتـــالل( طريقهـــا 

ــام  ــل النظـ ــرأيس داخـ ــراع الـ ــة الـ يف زحمـ

ـــق  ـــة تدف ـــلطة، ويف زحم ـــى الس ـــيايس ع الس

ــاليب  ــع أسـ ــت مـ ــني؛ فتكيفـ ــوال املانحـ أمـ

عمـــل جديـــدة لتحافـــظ عـــى اســـتمرار 

ــة  ــكل العالقـ ــس شـ ــم، وانعكـ ــا الدعـ تلقيهـ

ـــى  ـــي( ع ـــل )التلق ـــة التموي ـــني جه ـــا وب بينه

ـــاً  ـــس غريب ـــتهدفة. ولي ـــا املس ـــا بفئاته عالقاته

أن يســـود يف أوســـاط قياداتهـــا والعاملـــني 

فيهـــا ارتبـــاك يتعلـــق مبفهـــوم املجتمـــع 

ــه.  ــى مبادئـ ــه وحتـ ــدين وأدواره ووظائفـ املـ

إن خضوعهـــا إىل مســـتويني مـــن التفـــاوض، 

ـــل  ـــل املمـــول، وســـفي مـــن قب ـــوي مـــن قب عل

ـــا  ـــت وانحيازه ـــوال الوق ـــي ط ـــع املح املجتم
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ــدة  ــان إىل أجنـ ــراري يف أغلـــب األحيـ االضطـ

املعونـــة الخارجيـــة، دفـــع الفقـــراء باتجـــاه 

ــم  ــن الدعـ ــاً عـ ــرى بحثـ ــات أخـ أيديولوجيـ

والحاميـــة واألمـــن. 

الســـلطة  أن  املرحلـــة،  الالفـــت يف هـــذه 

كبـــري  حـــد  إىل  قلصـــت  الفلســـطينية 

دور املجتمـــع وتكويناتـــه رمبـــا باســـتثناء 

ــزاً  ــات عاجـ ــى بـ ــة، حتـ ــات العائليـ التكوينـ

ـــاوالت  ـــرت مح ـــام ج ـــري. ك ـــل والتأث ـــن الفع ع

ـــات  ـــم الخدم ـــامت يف تقدي ـــر دور املنظ لح

)مـــع قـــدر هائـــل مـــن الرقابـــة والتدخـــل(، 

واســـتبعاد أشـــكال التعبـــري والتنظيـــم التـــي 

ـــى  ـــل ع ـــن العم ـــعبية م ـــات الش ـــن الفئ متك

تحويـــل عالقـــات القـــوى االجتامعيـــة لصالحهـــا. 

ـــض  ـــة أن بع ـــف مالحظ ـــن املنص ـــه م ـــري أن غ

املنظـــامت نجحـــت يف انتـــزاع االســـتقالل، كـــام 

ـــى  ـــياً، ع ـــاطاً سياس ـــارس نش ـــتطاعت أن مت اس

ــم  ــلطة تحجيـ ــاوالت السـ ــن محـ ــم مـ الرغـ

ــي  ــام أن بعـــض املنظـــامت التـ ــاطها. كـ نشـ

تبنـــت مدخـــالً تنمويـــاً وحقوقيـــاً ودفاعيـــاً، 

امتلكـــت القـــوة واالســـتقالل إىل حـــد مـــا.

املرحلة الثالثة: 2000 - 2007
جــاءت االنتفاضــة الثانيــة، يف ظــل أجــواء 

ــان  ــة احتق ــن حال ــرياً ع ــرية، تعب ــة متغ كوني

داخــي بســبب أداء الســلطة الفلســطينية 

عــى  ورداً  الهيمنــة(  االحتــكار،  )الفســاد، 

وتعبــرياً  ومامرســاته،  االحتــالل  مامطــالت 

عــن انســداد أفــق عمليــة الســالم. يف البدايــة 

تجــري  أن  قبــل  شــعبياً  طابعــاً  أخــذت 

عســكرتها. رفعــت االنتفاضة شــعار االســتقالل 

ــت  ــة حمل ــا الجامهريي أساســاً، لكــن فعالياته

ــة متحــورت حــول اإلصــالح  مضامــني مجتمعي

وكــرس الهيمنــة ومحاربــة الفســاد وتعزيــز 

الراكــة واملشــاركة. 

يف غضــون خمــس ســنوات تعرضــت االنتفاضة 

إىل رضبــة قاصمــة، وبــدا أن النظــام الســيايس 

شــديدة.  اســتقطاب  حالــة  مــن  يعــاين 

أعــادت إرسائيــل احتــالل الضفــة الغربيــة 

فصــالً  غــزة  قطــاع  فصــل  مــن  ومتكنــت 

شــبه كامــل. بــدا واضحــاً أن الفلســطينيني 

منظومتــي  ضحيــة  أصبحــوا  املنطقتــني  يف 

العــزل الخارجــي واالســتقطاب الداخــي. مــع 

ــية  ــة والرئاس ــة والتريعي ــات البلدي االنتخاب

ــة كــربى يف النظــام الســيايس  ــت انعطاف حدث

مــن  موجــة  انــدالع  رافقهــا  واالجتامعــي، 

االقتتــال والعنــف انتهــت باالنقســام الســيايس 

قطــاع  عــى  الكاملــة  وســيطرة »حــامس« 

غــزة. مل يعــد خافيــاً أن املــروع الوطنــي 

ــد  ــى صعي ــح ع ــداد واض ــل إىل انس ــد وص ق

وإدارة  واملقاومــة  التفــاوض  إســرتاتيجية 

الســلطة واملجتمــع.

تكشـف املراجعـة املنهجيـة لعمـل املنظـامت 

األهليـة خـالل تلـك الفـرتة عـن مجموعـة من 

منـذ  بنسـبة 200%  زاد عددهـا  املالحظـات. 

1999 وحتـى 2008، كـام زاد حجـم متويلهـا 

يف الفرتة نفسـها بنسـبة %500. كشـف اندالع 

االنتفاضـة الطبيعـة الدوريـة للـراع، وبالتايل 

أهميـة الجمـع بـني أعـامل التنميـة واإلغاثـة 

الطارئـة  لالحتياجـات  الرسيعـة  واالسـتجابة 

يف ظـل تفاقـم األوضـاع اإلنسـانية. اضطلعـت 

أعـامل  يف  األكـرب  بالـدور  األهليـة  املنظـامت 

التكافـل  أطـر  وتفعيـل  والطـوارئ  اإلغاثـة 

االجتامعـي، وهـي صاحبـة الخـربة العريقـة يف 

مثـل هـذه األوضـاع، بينـام عجزت مؤسسـات 

السـلطة، نظـراً لقيودهـا البنيويـة والتزاماتهـا 
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االحتـالل،  قبـل  مـن  واسـتهدافها  التعاقديـة 

عـن اإليفـاء بوظائفهـا االعتياديـة ناهيـك عـن 

الطارئـة.  لالحتياجـات  االسـتجابة 

ــة،  ــات ذات الصلـ ــات والدراسـ ــر البيانـ تظهـ

ــى دور  ــرتة، تنامـ ــك الفـ ــون تلـ ــه يف غضـ أنـ

ــن  ــح، مـ ــكل واضـ ــة بشـ ــامت األهليـ املنظـ

ــا أو  ــت فيهـ ــي عملـ ــات التـ ــث القطاعـ حيـ

ـــم  ـــا أو حج ـــي نفذته ـــج الت ـــاريع والربام املش

األمـــوال التـــي حصلـــت عليهـــا أو عـــدد 

املســـتفيدين منهـــا. غـــري أن هـــذا التنامـــي 

الواضـــح يف الـــدور ظـــل محكومـــاً لعاملـــني: 

أجنـــدة التمويـــل الخارجـــي واعتباراتهـــا، 

ـــل  ـــي يف ظ ـــاج املجتمع ـــاق االحتي ـــع نط وتوس

ــن.  ــني اآلخريـ ــاب دور الفاعلـ غيـ

ـــدة  ـــب عدي ـــة جوان ـــامت األهلي ـــت املنظ غط

ـــري أن نســـبة  ـــع، غ ـــاس واملجتم ـــاة الن ـــن حي م

ـــري يف  ـــة والتأث ـــة باملدافع ـــطة املرتبط األنش

السياســـات مل تتجـــاوز %20 مـــن حجـــم 

ـــل  ـــاهمة يف حق ـــت املس ـــام كان ـــطة، بين األنش

اإلنتـــاج االقتصـــادي ال تزيـــد عـــى 10%، 

هـــذا وقـــد احتلـــت الخدمـــات االجتامعيـــة 

وأعـــامل اإلغاثـــة أكـــرث مـــن %50 مـــن 

ـــرة  ـــة الجدي ـــامت. املالحظ ـــذه املنظ ـــد ه جه

ــان مل  ــوق اإلنسـ ــة وحقـ ــطة املدافعـ أن أنشـ

تكـــن بغـــرض التأثـــري يف السياســـات بقـــدر مـــا 

ـــاء الوعـــي ورصـــد  ـــة وبن ـــرب للتوعي ـــت أق كان

االنتهـــاكات ومعالجـــة بعضهـــا عـــن طريـــق 

ــاة. املقاضـ

ال ميكـــن إنـــكار الـــدور املقـــدر للمنظـــامت 

ـــم الخدمـــات يف ظـــل األزمـــة  ـــة يف تقدي األهلي

ـــن  ـــري م ـــة وأساســـية للكث ـــة حاجـــات آني وتلبي

ـــري  ـــراع. غ ـــراء ال ـــرضرة ج ـــراد واألرس املت األف

ــة  ــا مجموعـ ــن ارتكابهـ ــع مـ أن ذلـــك مل مينـ

ـــب أخـــرى  ـــا يف جوان ـــن األخطـــاء أو إخفاقه م

ـــدة. عدي

تكوينــات  بوصفهــا  دورهــا  صعيــد  عــى 

مجتمــع مــدين؛ ميكــن القــول إنهــا عانــت 

مــن التبــاس يف الــدور ونطــاق التفويــض. 

مل تنجــح يف التحــول إىل حــركات اجتامعيــة 

متتلــك رؤيــة شــاملة للتغيــري فحســب، وإمنــا 

أصبحــت جــزءاً مــن النظــام، ومل تعــد تشــكل 

)االســتيعاب  السياســية  للمعارضــة  فضــاًء 

ــواء  ــي، االحت ــم الخارج ــة الدع ــن هيكلي ضم

مــن قبــل الســلطة السياســية(. تخلــت معظــم 

هــذه املنظــامت عــن محاولــة تغيــري املجتمع، 

وتأقلمــت مــع متطلبــات إعــادة إنتــاج النظــام 

السياســية  فعاليتهــا  فقــدت  وملــا  القائــم. 

وطاقتهــا الكفاحيــة أي بوصفهــا أداة تغيــري 

اجتامعــي، أصبحــت جــزءاً مــن حالــة الخــراب 

ومظهــراً مــن مظاهــر القصــور والــرتدي. وكان 

ــة  مــن الطبيعــي أن متــأل الفــراغ قــوى أصولي

ــات  ــة. بحثــت الفئ ــة ودولي وتدخــالت إقليمي

االجتامعيــة املتــرضرة عــن مصــادر أخــرى 

أنهــا  للدعــم والحاميــة والتمثيــل، ويبــدو 

وجــدت ضالتهــا يف »املجتمــع املضــاد« الــذي 

مئــات  عــرب  اإلســالمية  الحــركات  أنشــأته 

ــات  ــة وأرس املســاجد وهيئ ــات الخريي الجمعي

ــوة.  الدع

ــن  ــة ع ــات التريعي ــج االنتخاب ــفت نتائ كش

أن التغــريات يف الواقــع الفلســطيني بطيئــة 

ــة، وشــملت مجتمــع  ــا عميق ــة، لكنه وتراكمي

املنظــامت األهليــة أيضــاً. كــام وجهــت هــذه 

ــي  ــوم الوظيف ــة للمفه ــة قاصم ــج رضب النتائ

ــة،  ــدين عام ــع امل ــكيالت املجتم واإلداري لتش

ــس  ــث عك ــة. حي ــة بخاص ــامت األهلي واملنظ

فــوز حركــة حــامس يف االنتخابــات، يف جانــب 
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أســايس مــن جوانبــه، صحــة النظريــة القائلــة 

إن الهيمنــة األيديولوجيــة تســهل الوصــول 

للهيمنــة  السياســية. مل يكــن  الســيطرة  إىل 

ــدور االجتامعــي لعــرات  أن تتحقــق دون ال

املنظــامت التابعــة بصــورة أو بأخــرى للحركــة. 

مبيــزة  املنظــامت  هــذه  متتعــت  حيــث 

االســتقاللية  األخــرى،  املنظــامت  افتقدتهــا 

املاليــة النســبية )أي عــن املانحــني الشــامليني( 

ــات اإلســالمية  ــامد عــى تربعــات الجالي باالعت

وأمــوال الــزكاة والتطــوع. ترفــت املنظــامت 

اإلســالمية بوصفهــا تعبــرياً عــن االســتقالل 

ــامت  ــت املنظ ــام واصل ــي، بين ــذايت الجامع ال

املحســوبة عــى االتجــاه الوطنــي الدميقراطــي 

ــل الخارجــي  ــارات التموي ــاً العتب العمــل طبق

واإلداري.  املهنــي  الجانــب  عــى  وبالرتكيــز 

األهليــة  الجمعيــات  وعــدد  نفــوذ  تزايــد 

اإلســالمية ألســباب عديــدة أهمهــا: التوظيــف 

إمكانــات  الدينــي،  للشــعار  األيديولوجــي 

يف  الســلطة  دور  تراجــع  الــذايت،  التمويــل 

ــركات  ــف الح ــات، ضع ــم الخدم ــال تقدي مج

ــرى. ــية األخ ــة والسياس ــارات الفكري والتي

ومــع ذلــك، أي عــى الرغــم مــن املثالــب 

التجربــة  أكــدت  املذكــورة،  واإلخفاقــات 

يف تلــك الفــرتة مــدى الحاجــة للمنظــامت 

االجتامعــي  التنظيــم  وألشــكال  الوســيطة، 

الطوعــي كقنــوات للتعبئــة والتعبــري عــن 

ــاءلة  ــرتكة، وأداة ملس ــا املش ــاعر والقضاي املش

الدميقراطيــة  عــى  والتمريــن  الســلطة 

املكبوتــة  املجتمعيــة  الطاقــات  واســتنفار 

وأهــداف  غايــات  أســاس  عــى  وتعبئتهــا 

مشــرتكة.

الربامجيــة  الفعاليــة  صعيــد  عــى  أمــا 

للمنظــامت األهليــة، أشــارت املعطيــات إىل 

أن املنظــامت األهليــة، مــن خــالل مشــاريعها 

أو  بصــورة  تعاملــت  املختلفــة،  وأنشــطتها 

بأخــرى مــع التحديــات التــي واجهــت ســكان 

ــربة يف  قطــاع غــزة، وقدمــت مســاهامت معت

مجــال وقــف تدهــور األمــن اإلنســاين بأبعــاده 

املختلفــة، وخلقــت آالف فــرص العمــل الثابتة 

واملؤقتــة، وتنوعــت إســرتاتيجيات تدخلهــا، 

الخدمــات،  تقديــم  عــى  عــالوة  لتشــمل 

املدافعــة وتطويــر الوعــي املجتمعــي والبحث 

ــدرات.  ــة الق ــبيك وتنمي والتش

ــة  ــات األزم ــامت يف أوق ــذه املنظ ــربت ه اعت

الرسيــع  التحــرك  يف  اســتجابة  األكــرث 

والوصــول املبــارش واســتجالب الدعــم وتلبيــة 

االحتياجــات األساســية اآلنيــة والطارئــة. وقــد 

شــكل العمــل التنمــوي %70 مــن أنشــطتها. 

املنظــامت  جهــود  أن  فيــه،  شــك  ال  مــام 

أمثــرت عــن  قــد  الفــرتة  تلــك  األهليــة يف 

عــى  مغــزى  ذي  نســبي  تأثــري  إحــداث 

ــرت  ــام أمث ــات. ك ــة والسياس ــتوى السياس مس

عــن تغيــري ملمــوس عــى مســتوى املجتمــع. 

غــري أن الواقــع يقــول إنهــا يف نهايــة املطــاف 

ــن  ــرق يف موازي ــداث ف ــرياً يف إح ــح كث مل تنج

القــوة االجتامعيــة. كــام مل تحــل دون عمليات 

التفكيــك والتــرذم. واألهــم، أنهــا مل تســتغل 

اإلمكانيــات املتاحــة يف تعزيــز الصمــود فعــالً، 

ومل تتمكــن مــن بنــاء حالــة شــعبية ضاغطــة 

يف وجــه انتهــاك الحريــات والحقــوق. عــالوة 

عــى ذلــك، مل تحــل دون نفــاذ الــوكاالت 

ــن  ــد م ــي ومل تح ــع املح ــة إىل املجتم األجنبي

الفســاد بــل اســترى يف هياكلهــا هــي ذاتهــا. 

شــكلت  إنهــا  القــول  يصعــب  النتيجــة  يف 

ــي  ــل االجتامع ــامر الفع ــاً يف مض ــالً مقنع بدي

والســيايس.
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يعــود تــدين الفعاليــة الربامجيــة، أي مــا يتعلق 

بــاألداء واإلنجــاز )كنوعيــة الخدمــات املقدمــة 

السياســات  عــى  التأثــري  يف  واملســاهمة 

واألثــر االقتصــادي واالجتامعــي ومــدى تلبيــة 

اإلنصــاف  ومراعــاة  الفعليــة  االحتياجــات 

واالســتدامة( إىل: 

)أ( الرتكيــز عــى املشــاريع قصــرية املــدى، 

نظــراً للحاجــة إىل إنجــازات رسيعــة، ورضورة 

عــى  طارئــة،  آنيــة  لحاجــات  االســتجابة 

حســاب أنشــطة وبرامــج التغيــري االجتامعــي 

ــة  ــباب الفعلي ــة األس ــتهدف معالج ــي تس الت

للفقــر والشــقاء والتهميــش، والتــي تســتغرق 

وجــود  وتتطلــب  طويلــة  فــرتات  عــادة 

هيكليــات داعمــة أخــرى. 

ــة  ــامت األهلي ــاب املنظ ــول يف خط )ب( التح

مــن التعبئــة املبــارشة للنــاس إىل خطــاب 

املأسســة واملهنيــة، وبالتــايل، انتقــل العاملــون 

ــز عــى متكــني  يف هــذه املنظــامت مــن الرتكي

ــاً  ــهم فني ــني أنفس ــم، إىل متك ــاس وتعبئته الن

البعــد  ومهنيــاً. وهكــذا، تراجــع  وإجرائيــاً 

الكفــاءة  ومضامــني  ملفاهيــم  الجامهــريي 

واالســتدامة واالســتجابة والفعاليــة واملنــارصة 

وأصبحــت مجــرد »رطانــة« يف خطــاب موجــه 

ــل.  ــات التموي ــاً ملؤسس أساس

)ج( وجــود هيكليــات متميعــة أو مســترتة 

ــى  ــون ع ــن القامئ ــع، مل يتمك ــة املجتم يف بني

التدخــالت مــن فهمهــا وتفســريها لتجنبهــا أو 

ــل.  ــداف التدخ ــق أه ــا يف تحقي توظيفه

املرحلة الرابعة: -2007 وحتى اآلن
جــاء االســتقطاب ومــن ثم االنقســام الســيايس 

تعبــرياً عــن أزمــة التحــول يف النظــام الســيايس 

منــذ انتقــل ثقــل العمــل الوطنــي إىل األرايض 

نفســه  الوقــت  ويف  املحتلــة.  الفلســطينية 

نتيجــة تنامــي االتجــاه اإلســالمي الــذي يتبنــى 

برنامجــاً سياســياً ومجتمعيــاً يختلــف عــن 

ــا. مل يكــن  ــر وفصائله برنامــج منظمــة التحري

ــاً عــى الســيطرة السياســية  ــا حــدث رصاع م

فحســب، بــل هــو محاولــة للهيمنــة عــى 

ــيايس  ــراع الس ــول ال ــك، تح ــع. ولذل املجتم

بظاللهــا  ألقــت  العــداء  مــن  حالــة  إىل 

عــى مجمــل ســاحات الفعــل االجتامعــي 

بيئــة  تخلقــت  ذلــك،  نتيجــة  والســيايس. 

ــياق  ــة يف س ــامت األهلي ــة للمنظ ــري متكيني غ

متغــري، شــديد االنكشــاف والتّعــرض، يعــرب 

عنــه بجــدل االنقســام والوحــدة عــى مســتوى 

النظــام الســيايس، وجــدل التفــكك والبنــاء 

ــة  ــة الغربي ــع يف الضف ــتوى املجتم ــى مس ع

وقطــاع غــزة. لقــد شــكل الفصــل واالنفصــال 

واالنقســام الســيايس تهديــداً غــري مســبوق. يف 

غضــون ذلــك فــرض حصــار ظــامل عــى قطــاع 

ــة.  ــروب دامي ــالث ح ــرض إىل ث ــزة وتع غ

ــني  ــلطتني« متنازعتـ ــام »سـ ــق االنقسـ مل يخلـ

عـــى األرض فحســـب، بـــل ســـاهم يف اإلجهـــاز 

ـــا  ـــة الســـلطة الفلســـطينية بوصفه ـــى طبيع ع

حالـــة انتقاليـــة. كـــام شـــكل رضبـــة قاســـية 

ـــروع  ـــة وللم ـــن ناحي ـــي م ـــروع الوطن للم

التنمـــوي مـــن ناحيـــة ثانيـــة. انعدمـــت 

بالكامـــل رشوط التنميـــة يف قطـــاع غـــزة 

ـــري  ـــكل غ ـــانية بش ـــاع اإلنس ـــورت األوض وتده

ــي  ــع مناحـ ــة جميـ ــت األزمـ ــبوق. طالـ مسـ

ــة،  ــامت األهليـ ــك املنظـ ــا يف ذلـ ــاة مبـ الحيـ

ـــن  ـــة؛ م ـــة ضاغط ـــل يف بيئ ـــي أمســـت تعم الت

عـــدم وضـــوح يف الرؤيـــة املجتمعيـــة، ومـــن 

فقـــدان املبـــادرة والفعاليـــة، إىل تعـــارض 

ـــاد  ـــة واملؤسســـاتية، وازدي ـــات القانوني املرجعي
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ـــة  ـــوالً إىل املالحق ـــي وص ـــل األمن ـــدة التدخ ح

الحريـــات  مســـاحة  تقلـــص  ســـياق  يف 

ــوق.  والحقـ

املنظــامت  واصلــت  االنقســام  ســنوات  يف 

األهليــة )التــي بلــغ عددهــا يف هــذه املرحلــة 

ــا  ــة( عمله ــواىل 700 منظم ــزة ح ــاع غ يف قط

ــا  ــت عليه ــي عمل ــها الت ــدة نفس ــى األجن ع

ــت  ــاريع راوح ــج ومش ــت برام ــالً. تضمن طوي

حاجــات  بــني  والتنميــة«،  »اإلغاثــة  بــني 

التمويــل  واشــرتاطات  املحــي  املجتمــع 

ــلطة  ــة الس ــاوالت هيمن ــني مح ــي، وب الخارج

الخجولــة  واملقاومــة  بشــقيها  الفلســطينية 

وشــبه املنظمــة مــن قبــل مؤسســات املجتمــع 

املــدين منفــردة ومجتمعــة. مــع انــدالع موجــة 

ــدوان  ــرار الع ــع تك ــة، وم ــات العربي االنتفاض

يف  النســبي  والتقــدم  غــزة،  قطــاع  عــى 

ــالت  ــدة تدخ ــت ح ــة، تراجع ــود املصالح جه

املقالــة،  الحكومــة  ووزارات  األمــن  أجهــزة 

يف شــؤون املنظــامت األهليــة، إال أن هــذه 

املنظــامت واجهــت، رمبــا ألول مــرة منــذ 

ســنوات، مشــكلة تراجــع حجــم التمويــل 

ــذا  ــة يف ه ــرة الالفت ــه. والظاه ــري أجندت وتغي

الصــدد، عــودة النقــاش، بجــرأة وعــى نطــاق 

ــه  ــدين وعالقت ــع امل ــول دور املجتم ــع، ح واس

بالســلطة  عالقتــه  وبالتــايل  بالسياســة، 

والنظــام الســيايس ووكاالت املعونــة الخارجيــة 

ــه  ــك كل ــد انعكــس ذل واملجتمــع املحــي. وق

ــات  ــدين يف فعالي ــع امل ــراط املجتم ــى انخ ع

يف  والتأثــري  واملنــارصة  للضغــط  وحمــالت 

ــام. ــأن الع الش

مــن أبــرز اإلنجــازات، عــى الرغــم مــن حالــة 

االنقســام وتأثرياتهــا:

 أوالً - اســتمرار تقديــم الخدمــات للكثــري 

ــداءات  ــبب االعت ــرضرة بس ــات املت ــن الفئ م

اإلرسائيليــة تحديــداً، وتبنــي مقاربــات تنموية 

ــود وســبل  ــز الصم ــى تعزي ــوم ع ــدة تق جدي

ــي.  ــج الحقوق ــج النه ــش ودم العي

ــود  ــة يف جه ــاً - قدمــت مســاهامت جدي ثاني

ــورة  املصالحــة، فمــن حمــالت الضغــط إىل بل

ــة.  ــة للمشــاكل الخالفي ــول إبداعي حل

ثالثــاً - لعبــت دوراً أساســياً يف تفعيــل الحــراك 

الشــبايب املطالــب بإنهــاء االنقســام. 

رابعــاً - املواظبــة عــى فعاليــات فــك الحصــار 

ورفــض منــع الوصــول إىل مــا ســمي املناطــق 

مقيــدة الوصــول. 

عـــى الرغـــم مـــن الحالـــة الدامئـــة مـــن 

ــن  ــة عـ ــوارئ الناجمـ ــن والطـ ــدام األمـ انعـ

ـــي،  ـــام الداخ ـــة، واالنقس ـــات االحتاللي املامرس

الخارجيـــة،  املعونـــة  أجنـــدة  وانحـــراف 

ـــة عـــى وجودهـــا،  حافظـــت املنظـــامت األهلي

واســـتمرار عملهـــا وحافظـــت عـــى مســـاحة 

معتـــربة مـــن الحيـــز العـــام وبقيـــت فاعـــالً 

رئيســـاً فيـــه. إذ متكنـــت مـــن املســـاهمة 

الفعالـــة يف تلبيـــة الحاجـــات الطارئـــة أثنـــاء 

األزمـــات، وواصلـــت االســـتثامر يف املجتمـــع 

ـــيع  ـــالل وتوس ـــم االحت ـــة جرائ ـــدويل ملالحق ال

ـــم  ـــن الدع ـــد م ـــد مزي ـــد وتجني مســـاحة التأيي

ــاهمت إىل  ــك، سـ ــوي. إىل ذلـ ــادي واملعنـ املـ

حـــد كبـــري يف رســـم وعقلنـــة السياســـات 

العامـــة واإلجـــراءات املتخـــذة مـــن قبـــل 

ــة.  ــة املقالـ الحكومـ
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إذا كانــت املصالحــة قــد تأخــرت كثــرياً حتــى 

جــرى تشــكيل حكومــة التوافــق الوطنــي، 

فــإن منظــامت العمــل األهــي نجحــت يف 

عــن  البحــث  يف  الســابقة  الفــرتة  غضــون 

ديناميــات جديــدة لبنــاء اإلجــامع واملحافظــة 

عــى النســيج املجتمعــي مــن التفــكك. وعــى 

ــة  ــات الهيمن ــا إىل مامرس ــن تعرضه ــم م الرغ

ــة  ــوب الفعالي ــإن منس ــد، ف ــاء والتقيي واإلقص

ــباب  ــاً لألس ــع تدريجي ــا ارتف ــية لديه السياس

ــة:  اآلتي

أمــن  أجهــزة  قبــل  مــن  اســتهدافها   )1(

جمعيــات  إغــالق  إىل  وصــوالً  الحكومتــني، 

وممتلكاتهــا.  مقراتهــا  عــى  واالســتيالء 

)2( انخراطهــا يف أنشــطة الضغــط مــن أجــل 

املصالحــة وتكريــس ثقافــة الحــوار والتســامح 

ونبــذ العنــف. 

)3( دخولهــا يف حالــة اشــتباك يــرتاوح بــني 

التنســيق والتعــاون مــن جهــة، واالنتقــاد 

مــع  ثانيــة،  جهــة  مــن  البدائــل  وتقديــم 

الحكومتــني مــن حيــث السياســات القطاعيــة 

وتصميــم  العامــة  املوازنــات  وتخصيــص 

واملشــاريع.  الربامــج 

)4( ارتباطهــا بالحركــة املتناميــة يف أوســاط 

ــة  ــادرات الرافض ــا باملب ــرب عنه ــباب واملع الش

لالقتتــال أو الداعيــة للوحــدة وبــروز قيــادات 

شــابة قــادرة عــى إســامع صوتها وحشــد اآلراء 

ــاء التحالفــات، وهــو مــا دفــع املنظــامت  وبن

األهليــة للتســاوق مــع هــذه الحركــة ودعمهــا 

ــة توظيفهــا.  ومحاول

مــع ارتفــاع منســوب الفعاليــة السياســية 

باتــت نســبة كبــرية مــن املنظــامت قــادرة عى 

ــاكل  ــالت عــى هي ــا وإدخــال تعدي ــد ذاته نق

متكنــت  كــام  أخطائهــا  وتصويــب  عملهــا 

ــامت  ــبكة املنظ ــار ش ــات يف إط ــرب التحالف ع

األهليــة مــن التأثــري عــى قضايــا الشــأن العــام 

ــام أن  ــابها. ك ــب حس ــة يحس ــورة ملموس بص

ــه مــع  بعــض املنظــامت أعــاد تعريــف عالقت

ــا  ــزز طابعه ــد الشــعبية عــى نحــو يع القواع

ــن  ــول م ــتوى معق ــن مس ــريي ويضم الجامه

ــني.     ــة املجتمعيت ــاركة وامللكي املش

الالفــت أن لالنقســام ومــا صاحبــه مــن حصــار 

وتــردي األوضــاع اإلنســانية وحــروب متكــررة، 

ــاء. إذ  ــن األنح ــو م ــى نح ــة ع ــة إيجابي نتيج

أعــاد النقــاش حــول رضورة عمــل املنظــامت 

ــك  ــة متتل ــركات اجتامعي ــا ح ــة بوصفه األهلي

التكيــف  ترفــض  للتغيــري،  سياســية  رؤيــة 

ــي يخلقهــا  ــع الت الســلبي مــع الواقــع والوقائ

االحتــالل ويفرزهــا االنقســام وينتجهــا تدهــور 

الحياديــة،  رفــض  إىل  ودفعهــا  األوضــاع. 

عــى  والبقــاء  واالختياريــة،  االضطراريــة 

ــك  هامــش الفعــل االجتامعــي والســيايس. ذل

أن مواجهــة التحديــات تتطلــب االنخــراط 

ــة سياســية  ــالك رؤي ــاس وامت ــع الن الفاعــل م

أو  للتضحيــة  االســتعداد  وإبــداء  للتغيــري، 

خســارة االمتيــازات. 

ــة  ــر رؤي ــا لتطوي ــع دفعه ــذا الواق ــام أن ه ك

تنمويــة بديلــة؛ تســتجيب للواقــع االجتامعــي 

ــن  ــري ع ــرى التعب ــور. ج ــادي املتده واالقتص

وتعزيــز  الحقوقــي  بالنهــج  الرؤيــة  هــذه 

الصمــود، كركيزتــني للتحــرر أو للتنمية بوصفها 

حريــة. اختلفــت هــذه الرؤيــة عــن الفلســفة 

التنمويــة لحكومــة الســلطة الفلســطينية التي 

تعتمــد املنظــور الليــربايل، والفلســفة التنمويــة 

للحكومــة املقالــة املتمحــورة حــول االقتصــاد 
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املقــاوم. يف الواقــع، مل يكــن اقتصــاد غــزة أكــرث 

ــى  ــامد ع ــرط االعت ــار، مف ــاد حص ــن اقتص م

الدعــم اإلغــايث الخارجــي. يقــوم عــى تشــجيع 

رواتــب  دفــع  واســتمرار  األنفــاق  تجــارة 

لجيــش مــن املوظفــني الحكوميــني خــارج 

ــم.  عمله

عــى الرغــم مــن االنتشــار الواســع واملكثــف 

قطــاع  يف  الدوليــة  للمنظــامت  والرسيــع 

املصبــوب،  الرصــاص  عــدوان  بعــد  غــزة 

وكذلــك الهجمــة الكبــرية للمنظــامت العربيــة 

يف  األهليــة  املنظــامت  فــإن  واإلســالمية، 

قطــاع غــزة نجحــت يف فتــح قنــوات للحــوار 

والتفــاوض معهــا، والتأثــري يف أجنداتهــا، والحد 

مــن تغولهــا املبــارش يف املجتمــع املحــي، 

ــيق  ــاون والتنس ــاكل للتع ــر وهي ــق أط وتخلي

Clus-  مثــل التجمعــات القطاعيــة العنقوديــة

ــودة  ــع ع ــه م ــك، أن ــت يف كل ذل ters. والالف

قــدر مــن الفعاليــة السياســية باملعنــى الــذي 

األمنيــة  املالحقــة  حــدة  خفــت  ذكرنــاه، 

ــري  ــادة تأث ــاق، وزي ــق الخن ــاوالت تضيي ومح

ونفــوذ املنظــامت يف ســاحة الفعــل الســيايس 

واالجتامعــي العــام. 

يف مواجهــة العــدوان األخــري، أبــدع املواطنــون 

لجانهــم  خــالل  ومــن  فــرادى  العاديــون، 

وأطرهــم  القاعديــة  ومنظامتهــم  الشــعبية 

ــة ويف  ــة، ومبســاهمة املنظــامت األهلي القرابي

غيــاب اإلســناد املطلــوب، يف إدارة شــؤون 

حياتهــم اليوميــة يف ظــل الكارثــة. ســقط 

اإلنقــاذ  بأعــامل  يقومــون  وهــم  شــهداء 

وتدبــري  النازحــني  ومســاعدة  واإلغاثــة 

الحاجــات األساســية وضــامن الحــد األدىن مــن 

األمــن والحاميــة والغــذاء. هــؤالء هــم الذيــن، 

ــن  ــون م ــم، يصارع ــن معاناته ــم م ــى الرغ ع

ــة،  ــم الوطني ــن أجــل كرامته ــاء وم أجــل البق

ويعيــدون االعتبــار بصــورة أو بأخــرى ملجتمــع 

ــي  ــرر الوطن ــة التح ــل مرحل ــة يف ظ االنتفاض

وإخفــاق مســرية التســوية. 

خاتمة
عـــى الرغـــم مـــن كل الثغـــرات والنواقـــص، 

ـــزة،  ـــاع غ ـــة يف قط ـــامت األهلي ـــكلت املنظ ش

خـــالل العقـــود الثالثـــة األخـــرية أحـــد أهـــم 

الفاعلـــني االجتامعيـــني يف مجـــال شـــديد 

املســـاهمة  والتهديـــد.  والتغـــري  التعقيـــد 

األساســـية واألكـــرث جديـــة، عـــالوة عـــى 

املتـــرضرة  للفئـــات  الخدمـــات  تزويـــد 

والفقـــرية والضعيفـــة، متثلـــت يف تعزيـــز 

الوعـــي الوطنـــي التحـــرري )عـــرب عمليـــات 

التوعيـــة املجتمعيـــة والتنشـــئة السياســـية(، 

ـــعبية.  ـــة الش ـــوات للتعبئ ـــم قن ـــا أه ويف بقائه

ـــة فضـــاء تشـــاريك  ـــت مبثاب ـــوال الوق ـــت ط كان

ومتـــاح بهـــذا القـــدر أو ذاك لـــكل مـــن 

يرغـــب يف تبـــادل اآلراء أو تقاســـم املشـــاعر 

ــح.  ــة املصالـ أو تلبيـ

ــة«  ــع االنتفاضـ ــرى أن »مجتمـ ــن يـ ــة مـ مثـ

كان يفـــرتض أن يؤســـس لقيـــام دولـــة، غـــري 

ـــل  ـــني العوام ـــن ب ـــض. وم ـــرض للتقوي ـــه تع أن

أو األســـباب الذاتيـــة التـــي ســـاهمت يف 

التقويـــض، العســـكرة املفرطـــة، األنجـــزة 

ــة  ــلطة منقوصـ ــى سـ ــراع عـ ــة، الـ الباذخـ

واعتامديـــة. يف الواقـــع، يبـــدو هـــذا الـــرأي 

ــزة  ــري أن األنجـ ــري، غـ ــد كبـ ــاً إىل حـ صحيحـ

ـــرة  ـــى ظاه ـــق ع ـــض أن يطل ـــو للبع ـــام يحل ك

ــرياً  ــل تأثـ ــت األقـ ــة، كانـ ــامت األهليـ املنظـ

ـــى  ـــرأت ع ـــي ط ـــول الت ـــارات التح ـــى مس ع

ــة  ــة الغربيـ ــطيني يف الضفـ ــع الفلسـ املجتمـ



أهليات 44

وقطـــاع غـــزة. 

فاملنظـــامت األهليـــة بطبيعتهـــا، ديناميـــة 

وبالتـــايل  والتكيـــف،  التغـــري  ورسيعـــة 

ــد  ـــى نقـ ــدرة ع ــني قـ ــرث الفاعلـ ـــرب أكـ تعت

الـــذات وتصويـــب املســـار. ومـــع النهايـــات 

ـــت  ـــاع ظل ـــا األوض ـــت إليه ـــي آل ـــة الت املفجع

ـــاً  ـــاس وتعاطي ـــن الن ـــاً م ـــرث قرب ـــامت أك املنظ

ــات  ــا آليـ ــن منهـ ــم ومل تتمكـ ــع همومهـ مـ

بأجنـــدة  املرتبطـــة  والتحكـــم  الســـيطرة 

ــن  ــة مـ ــك النابعـ ــي أو تلـ ــل الخارجـ التمويـ

جـــدل الـــراع عـــى الســـلطة. لقـــد كانـــت 

أحـــد أفضـــل ممكنـــات الفعـــل االجتامعـــي 

ــم كل يشء،  ــت، رغـ ــد ظلـ ــيداته. فقـ وتجسـ

متتلـــك عنـــارص االســـتمرار؛ القـــدرة عـــى 

التكيـــف واملواءمـــة مـــع ظـــروف البيئـــة 

واملحافظـــة  التعقيـــد  مواجهـــة  املتغـــرية، 

ـــا  ـــد إرادته ـــبية، مل تفق ـــتقاللية النس ـــى االس ع

ــال،  ــبيل املثـ ــة يف التـــرف )عـــى سـ الذاتيـ

ـــة  ـــة الوكال ـــامت األهلي ـــبكة املنظ ـــت ش قاطع

األمريكيـــة للتنميـــة تعبـــرياً عـــن رفضهـــا 

للـــروط السياســـية للتمويـــل(.

خالصـــة التجربـــة الفلســـطينية يف الضفـــة 

الغربيـــة وقطـــاع غـــزة تقـــول إنـــه ال بديـــل 

عـــن املنظـــامت األهليـــة مـــن أجـــل االضطـــالع 

باألعبـــاء الضخمـــة؛ مواصلـــة الضغـــط مـــن 

أجـــل إمتـــام الحـــوار والوصـــول إىل مرحلـــة 

ــة يف  ــاركة الفعليـ ــاج، املشـ ــدة واالندمـ الوحـ

صياغـــة االختيـــارات املســـتقبلية األساســـية، 

ـــة  ـــات املهمش ـــل الفئ ـــات متثي ـــل دينامي تفعي

ـــة  ـــاركة يف صياغ ـــى املش ـــا ع ـــم قدرته وتعظي

األجنـــدة الوطنيـــة، املحافظـــة عـــى الفضـــاء 

ـــوق،  ـــات وحق ـــن حري ـــه م ـــا يتضمن ـــام مب الع

املســـاهمة يف اســـتعادة التـــوازن املجتمعـــي 

ــد حتـــى  ــة الجهـ ــود، مواصلـ ــز الصمـ وتعزيـ

الوطنيـــة  األهـــداف  تحقيـــق  اســـتكامل 

دميقراطـــي  مجتمـــع  وبنـــاء  املروعـــة، 

مســـتدامة،  تنمويـــة  عمليـــة  يف  ينخـــرط 

ويتمتـــع كل أفـــراده عـــى قاعـــدة املســـاواة 

والعـــدل والكفـــاءة واإلنصـــاف، بنتائجهـــا 

ــا.  ومخرجاتهـ

لكنهـــا، يف حاجـــة ملراجعـــة تجربتهـــا ذاتهـــا 

ونقدهـــا والتعلـــم منهـــا، حتـــى تتمكـــن 

مـــن القيـــام بذلـــك. عليهـــا أن تتضامـــن يف 

مواجهـــة القمـــع والتهميـــش واالحتـــواء، أن 

ــة  ــاءلة والدميقراطيـ ــفافية واملسـ ــزز الشـ تعـ

ـــني  ـــح ب ـــل الواض ـــاً الفص ـــة )وخصوص الداخلي

ــة(، أن  ــات التنفيذيـ ــم والهيئـ ــات الحكـ هيئـ

ـــات  ـــم الداخـــي عـــرب إدارة دينامي ـــزز التعل تع

التغيـــري الـــذايت )تراكـــم الخـــربة، االســـتجابة 

ــات  ــل، التناقضـ ــع يف العمـ ــدي، التوسـ للتحـ

ـــة، اإلبداعـــات  ـــة العملي التـــي تطرحهـــا التجرب

اآلخريـــن(.  تجـــارب  مـــن  واالســـتفادة 

ـــة  ـــارص الفعالي ـــك عن ـــا أن متتل ـــار عليه باختص

ـــة  ـــوص الفعالي ـــه الخص ـــى وج ـــا، وع بأبعاده

ــية.  السياسـ
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الدبلوماسية العامة وفعالية التأثير
بقلم: د. سمير عوض

الدبلوماســية العامــة هــي اتصــال متعــدد 

الهيئــات بــني حكومــة لشــعب معــني مــع 

حكومــة وشــعب آخــر خــارج حــدود الدولــة 

القوميــة. وبهــذا تختلــف الدبلوماســية العامــة 

عــن الدبلوماســية الرســمية، مــن حيــث كــون 

األخــرية اتصــال حكومــة بحكومــة، بشــكل 

رســمي وتقليــدي.  بينــام الدبلوماســية العامــة 

ــوات  ــرب قن ــعب، ع ــة بش ــال حكوم ــي اتص ه

ــن.   ــخوص متعددي ــال وش اتص

ــال  ــي اتص ــدة ه ــة الجدي ــية العام الدبلوماس

ــني شــعب وشــعب  ــة ب ــى املســتويات كاف ع

القوميــة،  الدولــة  حــدود  خــارج  آخــر 

ــية  ــل الدبلوماس ــرق التواص ــع ط ــذا تجم وبه

والعامــة.    التقليديــة 

تهــدف الدبلوماســية العامــة إىل نــر الرؤيــة 

ــا ذات  ــول القضاي ــع ح ــذا املجتم ــة به الخاص

العالقــة كافــة ليــس فقــط باســتخدام الدعايــة 

واإلعــالن والعالقــات العامــة، وإمنــا بالتواصــل 

ــات  ــف املؤسس ــني مختل ــوات ب ــدد القن متع

والهيئــات والنقابــات واألحــزاب مــع مثيالتهــا 

لــدى دول العــامل.1  وليــس رضوريــاً أن تحتكــر 

القنــاة الرســمية للعالقــات الخارجيــة - وهــي 

والقنصليــات  والســفارات  الخارجيــة  وزارة 

1. Eytan Gilboa: Searching for a Theory of Public Diplomacy, The 

Annals: of the American Academy of Political and Social Science,  

Association with the USC Center on Public Diplomacy at the An-

nenberg School based at the University of Southern California. Los 

Angeles, 2008, p. 175. 

 

التابعــة لهــا - مثــل هــذا الــدور.  فالدولــة هي 

ــرتاتيجية  ــدف اإلس ــد ه ــن تحدي ــؤولة ع املس

ــرتاتيجية  ــر إس ــإن تطوي ــايل ف ــالتها، وبالت ورس

ــر  ــاغ يف دوائ ــيايس يص ــرار س ــو ق ــة ه مفصل

الخارجيــة  وزارة  مثــل  الرســمية  السياســة 

األهــداف  خدمــة  يضمــن  ومبــا  للدولــة، 

العامــة للمجتمــع والدولــة وميكــن الدولــة 

ــة.  ــاءة وفعالي ــات بكف ــة التحدي ــن مواجه م

الدبلوماســية العامــة منهــج حديــث نســبياً يف 

ــدول  ــتخدمها ال ــد تس ــة، وق ــات الدولي العالق

ســواء  حــد  عــى  واملســتضعفة  العظمــى 

ترغــب  معينــة  قضيــة  لخدمــة  وتوظفهــا 

العــامل.  إىل  بإيصالهــا  الشــعوب  أو  الــدول 

فــرتى الواليــات املتحــدة توظــف الدبلوماســية 

ــن خــالل  ــا م ــا وقيمه ــج ثقافته ــة لرتوي العام

مؤسســاتها الرســمية وغــري الرســمية بوســائل 

إعالميــة وتقنيــة،2  كــام وظــف شــعب جنــوب 

ملناهضــة  العامــة  الدبلوماســية  إفريقيــا 

الســلطات العنريــة يف بلــده مــن خــالل 

ووظّــف  واملهرجانــات،  الغنائيــة  الحفــالت 

الشــعب الفلســطيني القنــوات ذاتها لتحشــيد 

ــة  ــرب اإلرسائيلي ــد الح ــي ض ــن العامل التضام

العــامل  أحــرار  فانضــم  غــزة،  قطــاع  عــى 

إىل هــذا الحشــد، مبــن فيهــم اإلســالميون 

ــن  ــون م ــرتاكيون، واملناضل ــون واالش والليربالي

ــة.    ــل الحري أج

2. Hans N. Tuch: Commung with the World, U.S. Public, Diploma-

cy, Overseas, ST. Martin’s Press, New York, 1990, p .3
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الدبلوماســية العاّمــة هــي عبــارة عــن اتصــال 

ــع أو  ــخوص  ملجتم ــتويات والش ــدد املس متع

ــات  ــالل مؤسس ــن خ ــر م ــع آخ ــة مبجتم دول

ــون املوقــف  ــراد ينقل وسياســيني رســميني وأف

مبصداقيــة  شــعبهم  أو  بدولتهــم  الخــاص 

ــز  ــر وتعزي ــى ن ــامد  ع ــة، باالعت وموضوعي

الروابــط الثقافيــة واملهنيــة واالجتامعيــة بــني 

ــة  ــالة / الرواي ــال الرس ــدول إليص ــف ال مختل

ــا  ــة ونره ــع أو الدول ــذا املجتم ــة به الخاص

وتعميمهــا.3 

تــدور الدبلوماســية العامــة يف إطــار املوقــف 

تقررهــا  كــام  للدولــة  العليــا  واملصالــح 

الدبلوماســية  إذن  الرســمية،  الدبلوماســية 

ــيايس  ــف الس ــة املوق ــل يف خدم ــة تعم العام

مؤسســاتها  عــرب  الدولــة  تقــرره  الــذي 

ــكار  ــن األف ــا الرســمية، باالســتفادة م وهيئاته

التــي يقدمهــا حقــل العالقــات العامــة يف هــذا 

املجــال، أي مجــال الدعايــة واإلعــالن والتأثــري 

يف الــرأي العــام والعالقــات العامــة باســتخدام 

ــس  ــى أس ــم ع ــاء جهوده ــد لبن ــج جدي منه

علميــة وعمليــة صحيحــة4.  

تخــدم الدبلوماســية العامــة القــرار الســيايس 

ــة  ــدم األجوب ــربره وتق ــه وت ــه وتوضح فترح

عــن التســاؤالت الخاصــة بــه، فهــي إذن اتصال 

وتواصــل بــني الدولــة واملجتمــع يف دولــة 

ــع  ــام بجمي ــرأي الع ــه لل ــي توّج ــرى، وه أخ

فئاتــه ورشائحــه يف ســبيل التأثــري عليــه وتغيري 

مصلحــة  يخــدم  مبــا  وتطلعاتــه،  توجهاتــه 

ــل  ــتحيل الفص ــا يس ــاتها. وهن ــة وسياس الدول

3. Nancy Snow and Phillip M. Taylor: Routledge Handbook of Pub-

lic Diplomacy, Association with the USC Center on Public Diplo-

macy at the Annenberg School based at the University of Southern 

California. 2009.  P. 137-162.

ــة  ــة السياســية الخارجي ــة لـــ »الحــرة« و«ســوا« يف خدم ــا: السياســة التحريري ــة الم 4. هب

ــة. جامعــة بريزيــت. 2011. ص 14.  ــة. رســالة ماجســتري. برنامــج الدراســات الدولي األمريكي

بــني السياســة الخارجيــة للدولة ودبلوماســيتها 

العامــة، وال ميكــن للدبلوماســية العامــة أن 

ــح  ــة واملصال ــن السياس ــرف ع ــض أو تنح تناق

الخاصــة بالدولــة.  ففــي الحالــة الفلســطينية 

ــب  ــري للمطل ــد كب نالحــظ وجــود دعــم وتأيي

دول  يف  واالســتقالل  بالتحــرر  الفلســطيني 

ــتوى  ــى مس ــاً وإن كان ع ــا تقريب ــامل كله الع

واألحــزاب  األهليــة  واملؤسســات  الشــعب 

السياســية خصوصــاً أحــزاب الُخــرض واألحزاب 

ــاً.5    ــرتاكية عموم ــارية واالش اليس

وضــع  مــن  العامــة  الدبلوماســية  متكنــت 

وإنســانية  واقتصاديــة  اجتامعيــة  أجنــدة 

شــاملة تؤثــر عــى اتصــال الدولــة بالعــامل 

الخارجــي مبــا يتجــاوز العالقــات الدبلوماســية 
الرســمية.6

فالدبلوماســية العامــة هــي الطريــق التــي 

تســتطيع مــن خاللهــا الحكومــة أو األفــراد 

أو  تؤثــر بصفــة مبــارشة  أن  الجامعــات  أو 

غــري مبــارشة عــى االتجاهــات واآلراء العامــة، 

ــي  ــطني الت ــا لفلس ــن أهميته ــا تكم ــن هن وم

املخصصــة  املــوارد  يف  مــن ضعــف  تعــاين 

ــول إىل  ــمي. وللوص ــايس الرس ــد الدبلوم للجه

هــذه األهــداف يجــب تطويــر خطــة شــاملة 

ــة  ــة والدعاي ــات عام ــات العالق ــمل مكون تش

والتواصــل متعــدد املســتويات مــع باقــي 

ــور املســتهدف  شــعوب العــامل، تحــدد الجمه

بقطاعاتــه وفئاتــه املختلفــة، ورســم ســبل 

ــه.  ــتهدف وإقناع ــور املس ــول إىل الجمه الوص

وتراعــي هــذه الخطــة بشــكل واع ثقافــة 

ومواقــف كل بلــد مســتهدف، كــام ال بــد مــن 

وجــود آليــة ملراقبــة تطبيــق الخطــة وتقييمهــا 

5. إدوارد سعيد: القلم والسيف، دار كنعان للدراسات والنر، دمشق، 1999. ص 32. 

6.  د. مجــد الهاشــمي، العوملــة الدبلوماســية والنظــام العاملــي الجديــد، عــامن – دار أســامة 

للنــر والتوزيــع. 2003 ص 125.
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تراعــي  بحيــث  دوري،  بشــكل  وتطويرهــا 

ــري  ــذا التأث ــث يكــون له ــر، حي ــة التطوي عملي

ثقــل ووزن عــى القــرارات التــي تتخذهــا 

ــية  ــي، فالدبلوماس ــال الخارج ــة يف املج الدول

العامــة تركــز عــى مختلــف أشــكال االتصــال 

واللقــاءات، أي التقــاء أمــة أو جامعــة أو فــرد 

ــرى  ــة أخ ــن دول ــرد م ــة بف ــة معين ــن دول م
ــذا. 7 وهك

ما هي مالمح الدبلوماسية العامة 

الفلسطينية؟
مــع وجــود حاجــة ُملحــة لتوضيــح الرؤيــا 

للشــعب  الفلســطينية  النظــر  ووجهــة 

أهميــة  تكمــن  حيــث   - أوالً  الفلســطيني 

ــة الشــعب الفلســطيني  ــك يف رضورة توعي ذل

إمكانيــات  لديــه  وأن  وحقوقــه،  بقضيتــه 

للتعريــف بقضيتــه والرتويــج لهــا بطــرق غــري 

تلــك التقليديــة للشــعوب العربيــة واإلســالمية 

ذلــك يف  أهميــة  تــربز   - ثانيــاً  والصديقــة 

حقيقــة أن األمتــني العربيــة واإلســالمية، هــام 

العمقــان الطبيعيــان للقضيــة الفلســطينية 

ذات الهويــة العربيــة واإلســالمية، كــام تتضــح 

ــن أشــكال  ــة االســتعانة بشــكل آخــر م أهمي

الحــايل  األداء  مــع  خصوصــاً  الدبلوماســية 

التقليديــة.  الفلســطينية  للدبلوماســية 

الفلســطينية  والحقــوق  املطالــب  تحظــى 

ــتوى  ــى مس ــري ع ــي كب ــد عامل ــة بتأيي العادل

مــع  يتفــق  ال  الــذي  األمــر  الشــعوب، 

التــي  والتحالفــات  واملصالــح  السياســات 

تحكــم املواقــف الدوليــة، وهنــا يربز التســاؤل 

الكبــري حــول هــذه املواقــف الشــعبية ووزنهــا 

والسياســات  باملصالــح  مقارنــة  النســبي 

ــا. دار الشــيامء  ــاه: الدبلوماســية: تاريخهــا، مؤسســاتها، أنواعهــا وقوانينه ــو عب 7. ســعيد أب

ــر أيضــاً، الهاشــمي، 2003، ص 132.  ــع، فلســطني، 2009. ص 60.  انظ ــر والتوزي للن

الدوليــة. والســؤال هنــا هــو حــول ثقــل ووزن 

الدبلوماســية العامــة واملواقــف الشــعبية عــى 

ــال  ــة يف املج ــا الدول ــي تتخذه ــرارات الت الق

ــز عــى  ــة ترك الخارجــي، فالدبلوماســية العام

أي  واللقــاءات،  االتصــال  أشــكال  مختلــف 

التقــاء أمــة أو جامعــة أو فــرد مــن دولــة 

معينــة بفــرد مــن دولــة أخــرى وهكــذا. 8  

بينــام تحكــم الــدول املصالــح، وبالتــايل تبنــي 

واألمــن  املصلحــة  أســاس  عــى  عالقاتهــا 

ــة.  ــة الواقعي ــا املدرس ــام تخربن ــاد، ك واالقتص

الدبلوماسية العامة الفلسطينية والتأثري 

يف املجتمع الدويل:
أصبــح نضــال الفلســطينيني املســتمر مــن 

ــدر  ــتقالل مص ــة واالس ــة والعدال ــل الحري أج

إلهــام لــكل الشــعوب، وأصبحــت الكوفيــة 

لالحتجــاج  رمــزاً  »الحطــة«  الفلســطينية 

ومقاومــة الظلــم يف العــامل أجمــع.

فلســطينية  ورمــوز  شــخصيات  وبــرزت 

مقوالتهــا  ويــردد  يعرفهــا  العــامل  أضحــى 

ــارس عرفــات  ــد الرمــز ي ــل القائ ومواقفهــا، مث

والربوفســور إدوارد ســعيد والشــاعر محمــود 

ــة  ــاين واألديب ــان كنف ــب غس ــش والكات دروي

فــدوى طوقــان، وغريهــم كثــري مــن املثقفــني 

ــاء والسياســيني. والشــعراء واألكادمييــني واألدب

حكــراً  الفلســطينية  الدبلوماســية  تعــد  مل 

عــى السياســيني الفلســطينيني، فقــد شــملت 

الجوانــب االجتامعيــة والشــعبية والثقافيــة 

والرياضيــة.  وهنــاك مواقــف عــّدة لعبــت 

فيهــا الريــادة دوراً يف التقــارب بــني الشــعوب، 

إذ إن الريــادة ليســت مذهبــاً سياســاً أو فكرياً 

ــا. دار الشــيامء  ــاه: الدبلوماســية: تاريخهــا، مؤسســاتها، أنواعهــا وقوانينه ــو عب 8. ســعيد أب

ــر أيضــاً، الهاشــمي، 2003، ص 132.  ــع، فلســطني، 2009. ص 60.  انظ ــر والتوزي للن
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أو نظامــاً اجتامعيــاً، بــل ميــدان للتقــارب 

والتنافــس بــني الشــباب مــن مختلــف أنحــاء 

العــامل، يحمــل قيــامً إنســانية عاّمــة مثــل 

ــول اآلخــر،  ــن والتســامح وقب الحــب والتضام

فــكان ال بــد مــن اســتغالل هــذا امليــدان 

للنشــاط اإلبداعــي الفلســطيني لنقــل معانــاة 

لباقــي  الفلســطيني  الشــعب  وطموحــات 

ــدم.   ــرة الق ــق ك ــن طري ــاحات ع الس

الالجــئ  درويــش  محمــود  مثــل  فقــد 

الفلســطيني، والفلســطيني املتمســك بأرضــه، 

ــد، كل  ــد والعائ ــطيني املبع ــل الفلس ــام مث ك

ــة  ــطينية وعاملي ــة فلس ــه ذا تجرب ــذا جعل ه

فريــدة، ســاعده شــعره، عــى نقلهــا إىل العــامل، 

فكانــت قصائــده خــري وســيلة لنقــل املعانــاة 

لتضــاف  العــامل،  إىل  الفلســطيني  واإلبــداع 

يكــن  العامليــة. ومل  اإلنســانية  التجربــة  إىل 

ــة  ــاربهم الفكري ــف مش ــطينيون مبختل الفلس

وقناعاتهــم وأيديولوجياتهــم قادريــن عــى 

لقضيتهــم  اإلنســاين  الوجــه  هــذا  توفــري 

ــاعر  ــس مش ــاعر يالم ــود ش ــن وج ــزل ع مبع

ضامئرهــم  ويخاطــب  البــر  وأحاســيس 

ــدع  ــد أب ــش، وق ــود دروي وإنســانيتهم كمحم

محمــود درويــش يف صياغــة إعــالن االســتقالل 

الفلســطيني، لدرجــة تجعــل هــذا اإلعــالن 

وثيقــة أدبيــة إنســانية أكــرث مــن كونــه نصــاً ذا 

بعــد ســيايس. ومل يعــد مفاجئــاً للفلســطينيني، 

أن يســمى كل يــوم مــكان يف العــامل أو يف 

أحــد العواصــم باســم محمــود درويــش، كــام 

ــس  ــة باري ــس بلدي ــح رئي ــا افتت ــل عندم حص

ــش  ــود دروي ــدان محم ــوي مي ــد دوالن برتران

الرئيــس  بحضــور  الفرنســية،  العاصمــة  يف 

محمــود عبــاس مــن خــالل رفــع الســتارة 

ــاة إذا  ــب الحي ــا »نح ــب عليه ــة كت ــن لوح ع

مــا اســتطعنا إليهــا ســبيالً«. كــام مل يعــد غريبــاً 

أن تــرى التظاهــرات السياســية أو االعتصامات 

النقابيــة ترفــع علــم فلســطني أو الكوفيــة 
9 الفلســطينية. 

يتــم تقديــم قضيــة فلســطني وتجنيــد الدعــم 

العاملــي لهــا عــن طريــق الدبلوماســية العامة، 

ومواقــف  وروايــات  تجــارب  خــالل  مــن 

وتصبــح  العــامل  عــى  تعــرض  أن  تســتحق 

جــزءاً مــن أدبيــات السياســة الدوليــة. ولكــن 

باشــرتاطات أساســية تتعلــق بتوحيــد الرســالة 

التــي يوجههــا الفلســطينيون للعــامل،  فــال 

ــيايس10   ــام الس ــة االنقس ــتمرار حال ــوز اس يج

ــة  ــزة، وحال ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــني الضف ب

الشــد واالســتقطاب الفئــوي بــني حركتــي فتــح 

ــع  ــري بتميي ــكل كب ــدد بش ــي ته ــامس، الت وح

الرســالة الفلســطينية وتضييــع جهــود تجنيــد 

ــذا  ــطينية، ه ــب  الفلس ــي للمطال ــم عامل دع

الدعــم الــذي تــم حشــده عــى مــدى ســنوات 

ــات.   ــة مــن النضــال والصمــود والتضحي طويل

بهــذه الــروح خرجــت الجامهــري الفلســطينية 

يف الضفــة والقطــاع يف 15 آذار 2011 لتطالــب 

ــة ويف  ــلطة الوطني ــية يف الس ــا السياس قيادته

حكومــة قطــاع غــزة بإنهــاء االنقســام الحــايل 

ــد الوطــن.  وتوحي

تلــك  عــن  العامــة  الدبلوماســية  تختلــف 

ــن  ــد م ــوع الجدي ــذا الن ــة، إال أن ه التقليدي

ــة  ــه إدارة واعي ــب إلنجاح ــية يتطل الدبلوماس

مــن قبــل وزارة الخارجيــة التــي هــي املرجعية 

الدبلومــايس  للعمــل  والتنظيميــة  اإلداريــة 

دائــرة  تخصيــص  ميكــن  لذلــك  التقليــدي، 
9. جريدة القدس. اإلثنني 14 حزيران 2010.

ــم  ــة تفاق ــة كان نتيج ــة  الغربي ــن الضف ــزة ع ــال غ ــة أن انفص ــا إىل حقيق ــار هن 10.  يش

الخــالف الفلســطيني - الفلســطيني حــول تقاســم الســلطة يف األرايض الفلســطينية.  وهــذه 

املســألة قــد تشــكل عائقــاً إســرتاتيجياً يف املوقــف الفلســطيني أمــام العــامل.  فالدبلوماســية 

ــل  ــن تحصي ــطيني م ــعب الفلس ــني الش ــا لتمك ــطينيني توظيفه ــن للفلس ــي ميك ــة الت العام

ــرياً يف ظــل الوضــع الراهــن.  حقوقــه املروعــة، قــد تتعطــل أو تضعــف كث
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ــال  ــني يف مج ــرة واملدرب ــن امله ــة م متخصص

العامــة(  )الدبلوماســية  العامــة  العالقــات 

بــوزارة الخارجيــة التــي تــرف عــى التنســيق 

بــني الوظائــف التقليديــة واملســتحدثة لخدمة 

ــه.  ــدف ذات اله

ــوة  ــوع الق ــر يف موض ــا إىل النظ هــذا يدفعن

إىل  ترتكــز  التــي   )soft power( الناعمــة 

إىل  وليــس  الســيايس  املوقــف  أخالقيــات 

 ،)hard power( القــوة العســكرية الصلبــة

أو إىل املصالــح الدوليــة فقــط.11  حــق تقريــر 

املصــري والتحــرر مــن االحتــالل هــام موقفــان 

للفلســطينيني  ميكــن  إنســانيان  أخالقيــان 

البنــاء عليهــام، فلذلــك يجــب النظــر باحــرتام 

تســاند  التــي  العــامل  شــعوب  إىل  كبــري 

إقامــة دولتنــا  العــادل مــن أجــل  نضالنــا 

املســتقلة، مــن منطلقــات أخالقيــة تلتــزم 

ــود  ــز الجه ــب تركي ــة.12  ويج ــق والعدال بالح

واســعة  شــبكة  إقامــة  اتجــاه  يف  الدوليــة 

مــن عالقــات التعــاون الــدويل يف مختلــف 

إذ  والفنيــة،  والثقافيــة  العلميــة  املجــاالت 

ــه مــن خــالل هــذه الشــبكات املتخصصــة  إن

ميكــن تزويــد الــدول مبختلــف املعلومــات 

ــة  ــاج إليهــا لدعــم عملي والحقائــق التــي تحت

ــف  ــا مبختل ــي الفلســطيني فيه التحــرر الوطن

أبعادهــا اإلنســانية واالجتامعيــة واالقتصاديــة 

والثقافيــة. ومــن هنــا تبــدو أهميــة املنظــامت 

الدوليــة واإلقليميــة والوظيفيــة والــوكاالت 

ــداف  ــذ أه ــى تنفي ــل ع ــي تعم ــة الت الدولي

الشــعوب  وتقــارب  العامــة  الدبلوماســية 

11. Joseph S. Nye, Jr. Soft Power. The means to success in world 

politics. New York. P 5-11. See also Anthony Pratkanis: Public Di-

plomacy in International Conflicts- A Social Influence Analysis.  In 

Routledge Handbook of Public Diplomacy. P 111-112.
12. إدوارد ســعيد:  نهايــة عمليــة الســالم – أوســلو ومــا بعدهــا، دار اآلداب، بــريوت، 2002، 

ص 210.  

األمــن  تحقيــق  يف  واإلســهام  وحضاراتهــا 

يف  املســاعدة  وتقديــم  الدوليــني،  والســلم 

لخلــق  تهــدف  والتــي  املياديــن  مختلــف 

الثقافــات  مجتمــع متطــور ومنفتــح عــى 

العامليــة.13 

يتوقــف نجــاح الدبلوماســية العامــة  عــى 

التثقيفيــة  والربامــج  والكفــاءة  التخطيــط 

ــج  ــى املنه ــامد ع ــب االعت ــة، إذ يج واإلعالمي

ــة  ــف املعلن ــت املواق ــن توقي ــي وحس العلم

الســيايس  املوقــف  أولويــات  بحســب 

العامــة  الدبلوماســية  وتعمــل  الوطنــي.14  

عــى تكويــن املواقــف وتقويتهــا كــام تعمــل، 

أيضــاً، عــى التغيــري الســيايس واالجتامعــي 

والتأثــري الثقــايف، وتنشــط يف مواجهــة الدعايــة 

املضــادة. إن أي خطــة عالقــات عامــة ودعايــة 

ــة  ــارص ثالث ــن عن ــون م ــد أن تتك ــة الب ناجح

رئيســة، وهــي: تحديــد الجمهــور املســتهدف 

ــبل  ــد س ــة وتحدي ــه املختلف ــه وفئات بقطاعات

ــه  ــتهدف وإقناع ــور املس ــول إىل الجمه الوص

برســالة الحملــة إضافــة إىل تطبيــق هــذه 

بلــد  كل  عــى  محــدد  بشــكل  الخطــة 

ــة  ــة ملراقب ــد مــن وجــود آلي مســتهدف. وال ب

يف  وتطويرهــا  وتقييمهــا  الخطــة  تطبيــق 

املســتقبل بنــاء عــى هــذا التقييــم.15

مخاطبــة  هــي  العامــة  فالدبلوماســية 

ــة  ــة للدول ــارج الحــدود اإلقليمي الجامهــري خ

بوســاطة وســائل جديــدة، يف مقدمتهــا اإلعــالم 

13. د. مجد الهاشمي، مرجع سابق ، ص 130.

14 . Nicholas J. Cull: Public Diplomacy: Taxonomies and Histories, 

Sage full-Text Collections, University of Southern California, Los 

Angeles, 2008 p 31.

15. Anthony Pratkanis: Public Diplomacy in International Conflicts 

A Social influence analysis, Routledge Handbook of Public Diplo-

macy, Association with the USC Center on Public Diplomacy at the 

Annenberg School based at the University of Southern California. 

2009.  P.  125.
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واملهنيــة،  الدوليــة  واملنظــامت  واملؤمتــرات 

والديــن،  واألدب  والثقافــة  العلــم  ورجــال 

ــام  ــرأي الع ــكيل ال ــاهمة يف تش ــدف املس به

الــدويل، وتركــز الدبلوماســية العامــة اهتاممهــا 

الجامهــري  مــن  الــرأي  قــادة  إقنــاع  عــى 

ــة  ــركات االجتامعي ــية والح ــزاب السياس واألح

البلــدان  يف  الحكوميــني  املوظفــني  وكذلــك 

األخــرى باملوقــف الســيايس أو االقتصــادي 

لتلــك الدولــة، مــن أجــل التأثــري عــى ســلوك 

ــة التــي  ــر السياســية والقيادي وقــرارات الدوائ
يعملــون فيهــا.16

ـــي  ـــل االجتامع ـــائط التواص ـــة وس ـــربز أهمي ت

 YouTube و  Twitter و   face book مثـــل

يف أنهـــا وســـائل ســـهلة االســـتخدام وقليلـــة 

وميكـــن  بعدهـــا،  يف  وعامليـــة  التكلفـــة 

اســـتغاللها بفاعليـــة يف الرتويـــج للقضيـــة 

ــالميا  ــاً، وإسـ ــطينياً، عربيـ ــطينية فلسـ الفلسـ

وعامليـــاً. فقـــد أثبتـــت هـــذه الوســـائط 

املناوئـــة  الشـــعبية  التعبئـــة  يف  كفاءتهـــا 

والتونســـية.  املريـــة  للســـلطات 

واســـتخدم اإلعـــالم الجديـــد يف متكـــني الشـــباب 

مـــن التجمـــع واالحتجـــاج عـــى أوضاعهـــم 

ـــة أو النظـــام  ـــدرة الدول ـــة وحـــّد مـــن ق الصعب

الســـيايس عـــى الســـيطرة والرقابـــة عـــى 

املعلومـــات.  قـــدم املهنيـــون واملتخصصـــون 

ـــون  ـــون الحكومي ـــات واملوظف ـــة الجامع وطلب

وغريهـــم مـــن رشائـــح الطبقـــة الربجوازيـــة 

ــاً للوضـــع  ــاً دميقراطيـ ــالً ثوريـ الصغـــرية بديـ

ـــة  ـــس باملطالب ـــلل والتكل ـــم بالش ـــم املتس القائ

ـــة  ـــة والتعددي ـــن والدميقراطي ـــوق املواط بحق

16. Giles Scott-Smith: Mapping the Undefinable: Some  thoughts on 

the relevance of exchange programs within international relations 

theory.  Sage full-Text Collections, University of Southern Califor-

nia, Los Angeles, 2008 PP. 175.

ـــامت إدوارد  ـــه وبكل ـــان. إذ إن ـــوق اإلنس وحق

ســـعيد. »لقـــد اكتســـبت مفاهيـــم الرتابـــط 

رشعيـــة  اإلنســـانية  واإلمكانيـــة  اإلنســـاين 

واســـعة جـــداً«. 17   

الدبلوماسية العامة كرافعة للموقف 

الفلسطيني:
 يلمــس املراقــب للتطــورات عــى الســاحة 

ــية  ــة السياس ــق األزم ــدى عم ــطينية م الفلس

التــي ميــر بهــا الشــعب الفلســطيني اآلن، 

حيــث يســتمر االنفصــال بــني شــقي الوطــن، 

وتســتأنف  اإلرسائيــي  التعنــت  ويــزداد 

الهجمــة االســتيطانية الرســة خصوصــاً يف 

القــدس مــع تلميــح اليمــني اإلرسائيــي إىل 

طــرد الفلســطينيني مــن املناطــق املحتلــة عــام 

ــل  ــول إىل ح ــال يف الوص ــاؤل اآلم 1948، وتض

الدولتــني.18 

القيــام  الفلســطيني  الشــعب  بإمــكان 

الوضــع  تراجــع  مــن  للحــد  بإجــراءات 

الفلســطيني إىل مــا هــو أســوأ مــام هــو عليــه.  

كــام يقــول املثــل املعــروف »عندمــا تجــد 

نفســك يف حفــرة عميقــة توقــف عــن الحفر«.  

ــع  ــامل للوض ــم ش ــل تقيي ــم عم ــب أن يت يج

مالمــح  تحديــد  يتضمــن  مبــا  الفلســطيني 

املرحلــة الحاليــة، ودراســة املراحــل الســابقة، 

وأن ننظــر إىل مصــادر القــوة املتوافــرة لدينــا 

مــن  الخــروج  يف  اســتخدامها  أجــل  مــن 

األزمــة، ومصــادر الضعــف املوجــودة مــن 

أجــل محاولــة إزالتهــا. ويشــكل ذلــك أول 

خطــوة يف إعــداد إســرتاتيجية ناجحــة للعمــل 

عــى كل الســاحات، يتــم اعتامدهــا يف تحــرك 

ــة،  ــاث العربي ــة األبح ــاء، مؤسس ــلطة. اإلنش ــة. الس ــتراق، املعرف ــعيد: االس 17. إدوارد س

بــريوت، 1991. ص 143. 

ــه: التطهــري العرقــي يف فلســطني. مؤسســة الدراســات الفلســطينية، بــريوت،  18. إيــالن باب

2007. ص 284 انظــر أيضــاً.  إدوارد ســعيد: تعقيبــات عــى االســتراق، املؤسســة العربيــة 

للدراســات والنــر، بــريوت، 1997. ص 46. 
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ــتندًة  ــطينية، مس ــة الفلس ــية العام الدبلوماس

 )Soft power( إىل مصــادر القــوة الناعمــة
التــي ميتلكهــا الشــعب الفلســطيني.19

عنارص بناء اإلسراتيجية الفلسطينية

يوجـــد لـــدى الشـــعب الفلســـطيني العديـــد 

ـــا  ـــوز إهامله ـــي ال يج ـــوة الت ـــادر الق ـــن مص م

ـــذه  ـــة، وأول ه ـــة القادم ـــط للمرحل يف التخطي

املصـــادر هـــو وجـــود الشـــعب الفلســـطيني 

ــل  ــاوالت املحتـ ــم كل محـ ــه رغـ ــى أرضـ عـ

اإلرسائيـــي اقتالعـــه. وهـــذا العامـــل الـــذي 

هـــو مصـــدر قـــوة أكيـــد، ال يـــزال العامـــل 

ـــح الشـــعب الفلســـطيني،  ـــاً يف صال ـــرث ثبات األك

اإلرسائيـــي.   الجانـــب  يف  قلقـــاً  واألكـــرث 

ـــن  ـــروع الوط ـــة مل ـــة الصهيوني ـــة الحرك فرؤي

القومـــي اليهـــودي كانـــت تتضمـــن تفريـــغ 

األرض الفلســـطينية مـــن ســـكانها األصليـــني 

مكانهـــم  اليهـــود  املســـتعمرين  وإحـــالل 

»اســـتعامر  للمصطلـــح  عمـــي  كتطبيـــق 

ــد  ــن عنـ ــي«.  وكان ميكـ ــتيطاين - تفريغـ اسـ

نجـــاح هـــذه الرؤيـــا الحديـــث عـــن دولـــة 

ــو،  ــد نتنياهـ ــام يريـ ــة كـ ــة دميقراطيـ يهوديـ

إال أن صمـــود الشـــعب الفلســـطيني أفشـــل 

هـــذا املخطـــط  إىل األبـــد.  فاملواطنـــون 

ــن  ــة، الذيـ ــة العربيـ ــطينيون يف الدولـ الفلسـ

ــة  ــد النكبـ ــى بعـ ــم حتـ ــوق أرضهـ ــوا فـ بقـ

عـــام 1948، يشـــكلون ُخمـــس الســـكان. 

وعـــدد الســـكان الفلســـطينيني عـــى أرض 

فلســـطني التاريخيـــة يســـاوي تقريبـــاً عـــدد 
ــا.20 ــود فيهـ ــتعمرين اليهـ املسـ

 Nye, J. 2004. Soft power: The means to success in world :أنظــر . 19

politics. New York: Public Affairs. Osgood, k. 2006. Total cold war: 

Eisenhower’s secret propaganda battle at home and abroad. Law-

rence: University Press of Kansas. 
20. إدوارد سعيد: الثقافة واملقاومة. ص -55 56. 

أمـــا ثـــاين هـــذه العوامـــل، وهـــو عامـــل مل 

ــالً،  ــة األوىل مثـ ــوداً يف االنتفاضـ ــن موجـ يكـ

ـــطينية  ـــة الفلس ـــلطة الوطني ـــود الس ـــو وج فه

أرض  عـــى  التاريـــخ،  يف  األوىل  وللمـــرة 

ــة  ــن أهميـ ــل مـ ــن التقليـ ــطني. ال ميكـ فلسـ

هـــذا العامـــل حتـــى ملـــن يختلـــف سياســـياً 

ـــي  ـــلطة تعن ـــطينية، فالس ـــلطة الفلس ـــع الس م

آليـــة حكـــم قامئـــة عـــى وجـــود مؤسســـات 

ونظـــام  صحيـــة،  تعليمـــة،  اقتصاديـــة، 

ــن  ــم مـ ــل مهـ ــلطة عامـ ــتمرارية. فالسـ واسـ

عوامـــل تثبيـــت الشـــعب الفلســـطيني عـــى 

ــه  ــة دولتـ ــة إلقامـ ــة كمقدمـ ــه الوطنيـ أرضـ

ــتقلة.   املسـ

 حقــق الشــعب الفلســطيني عــرب نضالــه 

املتواصــل تأييــداً كبــرياً لحقــه يف تقريــر املصــري 

ــد  ــن أح ــا تكم ــالل. وهن ــن االحت ــرره م وتح

ــو  ــطينيني وه ــة للفلس ــوة الرئيس ــادر الق مص

التأييــد العاملــي عــرب املؤسســات الدوليــة، 

ــامل  ــعوب الع ــري ش ــدويل، وجامه ــون ال والقان

لحقــوق شــعبنا وحريتــه. فــال توجــد مقارنــة 

بــني املوقــف الفلســطيني املطالــب بحــق 

تقريــر املصــري وبــني املوقــف اإلرسائيــي الــذي 

يتحــدث عــن االســتيطان اليهــودي يف املناطــق 

ــتقبل. ــة للمس ــة كرؤي املحتل

ــاً  ــطيني موقف ــدين الفلس ــع امل ــف املجتم ويق

الدولــة  تأســيس  باتجــاه  يدعــم  نضاليــاً 

الفلســطينية املســتقلة مــن خــالل عالقاتــه 

الواســعة باملجتمعــات املتطــورة والداعمــة 

الفلســطيني  للموقــف  معنويــاً  أو  ماديــاً 

هــذا  ويتجــى  العامليــة.  الســاحة  عــى 

املوقــف يف حــركات املقاطعــة االقتصاديــة 

آخرهــا  كان  والتــي  إلرسائيــل،  واألكادمييــة 

ــن  ــة بومدي ــي عليم ــناتور الفرن ــة الس قضي
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ــض  ــامية والتحري ــاداة الس ــت مبع ــي اتهم الت

عــى الكراهيــة ملجــرد دعوتهــا للمقاطعــة 

املجتمــع  ويضغــط  إلرسائيــل.  االقتصاديــة 

املــدين الفلســطيني باســتمرار وثبــات لتطويــر 

املؤسســات الدميقراطيــة يف فلســطني وتحقيــق 

العدالــة أمــام القانــون للمواطــن الفلســطيني 

وزيــادة الشــفافية يف املؤسســات الرســمية 

وباقــي قضايــا النزاهــة والحكــم الصالــح. 

ــب  ــث الرتتي ــن حي ــة م ــة الخامس ــا القضي أم

وليــس مــن حيــث األهميــة فهــي صمــود 

الظــروف  كل  رغــم  الفلســطيني  املجتمــع 

إىل  انتهــت  وقــد  املحتلــة.  أرضــه  فــوق 

الرتحيــل  ســيناريو  تكــرار  فرصــة  األبــد 

ــي للفلســطينيني كــام حــدث  ــري العرق والتطه

يف العــام 1948، وهــذا ناجــم عــن تطــور 

ــر  ــكان آخ ــد م ــه ال يوج ــع بأن ــة للجمي معرف

ال  وباألخــص  العــامل،  هــذا  للفلســطيني يف 

ــان للفلســطينيني يف هــذا العــامل،  يوجــد مكان

ــني  ــايل ب ــال الح ــى لالنفص ــال معن ــايل ف وبالت

ــرتف  ــب أال يع ــك يج ــاع، ولذل ــة والقط الضف

املواطــن الفلســطيني بــأي انفصــال مهــام 

كانــت أســبابه ومربراتــه. 

يلعــب اإلعــالم دوراً رئيســاً يف إيصــال رســالة 

املجتمــع الفلســطيني إىل املجتمــع الــدويل، 

ــا تتحمــل الســلطة الفلســطينية العــبء  وهن

األكــرب يف تحديــد وصياغــة هــذه الرســالة 

وتفعيلهــا ونرهــا عــرب أجهزتهــا اإلعالميــة 

خطــر  إىل  االنتبــاه  ويجــب  ومؤسســاتها. 

إىل  متضاربــة  أو  متناقضــة  رســائل  إيصــال 

ــف  ــر يتضاع ــدويل.21 إال أن الخط ــع ال املجتم

إىل  متضاربــة  رســائل  توجيــه  تــم  مــا  إذا 

ــى  ــال ع ــه. وكمث ــطيني نفس ــع الفلس املجتم
21. د.ســعيد محمــد أبــو عبــاه: الدبلوماســية- تاريخــاً مؤسســاتها  أنواعهــا  قوانينهــا.  دار 

الشــيامء للنــر والتوزيــع، فلســطني، 2009، ص 60-61. 

ذلــك فقــد انشــغل املواطنــون الفلســطينيون 

بشــكل خــاص يف الفــرتة األخــرية بحصــول 

أزمــة كبــرية جوهريــة يف عمليــة املفاوضــات، 

املصالحــة  موضــوع  يف  اخــرتاق  وحــدوث 

أن  الواضــح  ومــن  الفلســطينية،  الوطنيــة 

كثــرياً  اهتــم  والشــعبي  اإلعالمــي  الرتكيــز 

ــني والسياســيني عــن وجــود  ــث اإلعالمي بحدي

بدائــل ووجــود فــرص أخــرية وغــري ذلــك، 

ــز  ــل يف الرتكي ــك البدائ ــون تل ــم يختزل إال أنه

ــلطة، وال  ــل الس ــو ح ــد، وه ــل واح ــى بدي ع

يتطرقــون أبــداً ملــا بعــد ذلــك، وكأن حــل 

الســلطة ســيحل مشــاكل الفلســطينيني كلهــا، 

ومشــاكل الفلســطينيني يف الحقيقــة كثــرية 

ــني والوجــود  ــا مشــاكل الالجئ ومتنوعــة ومنه

الســيايس والجغــرايف وعــدم وجــود دولــة 

ــا  ــم يف أراضيه ــور حياته ــى بأمورهــم وأم تعن

وأرايض الــدول املضيفــة للجاليــة الفلســطينية، 

األرايض  وتناقــص  االســتيطان  واســتمرار 

الفلســطينية واملســاحات الزراعيــة ومســاحات 

أو  املســتمع  يســأل  قــد  الســكاين،  النمــو 

ــف  ــات كي ــى الفضائي املشــاهد للحــوارات ع

بخطــوة  املشــاكل  هــذه  كل  حــل  ســيتم 

ســحرية اســمها حــل الســلطة؟ وهــل كان 

الفلســطينيون يعيشــون دون مشــاكل قبــل 

إنشــاء الســلطة؟ ويف الحقيقــة فــإن خيــار 

ــات  ــري مــن األوق ــرادف يف كث حــل الســلطة ت

مــع خيــار تقديــم الرئيــس الســتقالته، وهــذه 

االحتــامالت للعمــل املســتقبي عدميــة وغــري 

علميــة ومرفوضــة يف كل حــال.

أمـــا يف حـــال كانـــت هنـــاك دراســـة واعيـــة 

الفسيفســـاء  مكونـــات  تشـــمل  وجديـــة 

الفلســـطينية السياســـية، بتقييـــم الخيـــارات 

ـــب املســـتقبل الفلســـطيني  ـــا بعدهـــا وترتي وم
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ـــا  ـــإن هـــذا م ـــة، ف ـــق مصلحـــة فئوي دون تحقي

يحتاجـــه الشـــعب الفلســـطيني بـــكل مكوناتـــه 

ـــذا  ـــدم به ـــدأ التق ـــد يب ـــوده، وق ـــن وج وأماك

ــة  ــود املصالحـ ــب لجهـ ــا كتـ ــاه إذا مـ االتجـ

ــيايس  ــراغ السـ ــم الفـ ــادة ترميـ ــاح، بإعـ النجـ

يف الســـلطة، وترتيـــب املوقـــف الفلســـطيني 

ـــة  ـــد، »كلم ـــف موح ـــود موق ـــالل وج ـــن خ م

ســـواء« مشـــرتكة بربنامـــج يتفـــق عليـــه 

الجميـــع، يحافـــظ عـــى مكاســـب الشـــعب 

الفلســـطيني عـــى األرض ومـــن ضمنهـــا وجـــود 

ـــطينية  ـــى األرض الفلس ـــطينية ع ـــلطة فلس س

ـــعب  ـــن للش ـــام يضم ـــخ، ك ـــرة يف التاري ألول م

ـــات متعلقـــة  الفلســـطيني وجـــود وســـائل وآلي

بتحقيـــق حقوقـــه املضمونـــة دوليـــاً كبســـط 

الســـيادة عـــى كامـــل األرض الفلســـطينية 

ــني،  ــكلة الالجئـ ــادل ملشـ ــل عـ ــة، وحـ املحتلـ

ـــى  ـــاره ع ـــالت، دون إجب ـــن املعض ـــا م وغريه

إلغـــاء أي حـــق أو التنـــازل عنـــه. بذلـــك يحـــرز 

الشـــعب الفلســـطيني  تقدمـــاً عـــى األرض، 

ــرى  ــم نـ ــدم كل يشء ثـ ــة »نهـ ــدل سياسـ بـ

ــة  ــة انتحاريـ ــذه نظريـ ــيحدث«، فهـ ــا سـ مـ

ــالً إىل  ــؤدي فعـ ــد تـ ــيايس، وقـ ــى السـ باملعنـ

خســـارة كبـــرية جـــداً للشـــعب الفلســـطيني 

وألجيـــال القادمـــة.    

الخيارات والبدائل والخطوات املتاحة 

سياسياً:

ــة  ــل املتاحـ ــارات والبدائـ ــع الخيـ ــد وضـ عنـ

أمـــام الســـلطة الفلســـطينية عـــى منحنـــى 

ــالل  ــل خـ ــرتاتيجية للعمـ ــع إسـ ــاين لوضـ بيـ

الفـــرتة املقبلـــة، بحيـــث يكـــون الخيـــار 

يف  الســـيايس  للحـــل  الرافـــض  الصفـــري 

ـــول  ـــالم والقب ـــار االستس ـــداد وخي ـــى االمت أق

بالرؤيـــة اإلرسائيليـــة للحـــل الســـيايس يف 

ـــارات  أقـــى االتجـــاه املعاكـــس، نجـــد أن الخي

الفلســـطينيني  أمـــام  املتاحـــة  والبدائـــل 

تنحـــر يف مجموعتـــني هـــام: 

ـــن  ـــا ميك ـــو م ـــم وه ـــع القائ ـــار الوض أوالً - خي

ـــذي ال  ـــادي ال ـــالم االقتص ـــار الس ـــميته بخي تس

ـــه وجـــود ســـالم، وال وجـــود رخـــاء  يشـــرتط في

ـــم  ـــب تصمي ـــل حس ـــو الح ـــا ه ـــادي، إمن اقتص

ـــال  ـــة، ف ـــة الحالي ـــة اليميني ـــو والحكوم نتنياه

وقـــف لالســـتيطان وال دولـــة مســـتقلة يف نهايـــة 

ـــني،  ـــودة لالجئ ـــيادة وال ع ـــات، وال س املفاوض

ـــو. ـــام ه ـــم ك ـــع القائ ـــتمرار للوض ـــو اس وه

ـــب  ـــن الجان ـــح م ـــاً - إعـــالن واضـــح ورصي ثاني

الفلســـطيني بفشـــل املفاوضـــات الحاليـــة 

ـــري  ـــة إىل تغي ـــن حاج ـــك م ـــه ذل ـــا ميثل ـــع م م

جـــذري يف السياســـة املتبعـــة حاليـــاً. ويتطلـــب 

ذلـــك حشـــد الدعـــم الشـــعبي والعـــريب 

ــة  ــطيني ومحاولـ ــف الفلسـ ــدويل للموقـ والـ

واملفاوضـــات  للموقـــف  شـــامل  تقييـــم 

والبـــدء بإعـــداد خطـــط وبدائـــل للمرحلـــة 

ــة.22   القادمـ

مـــن الواضـــح أن الفلســـطينيني ال يســـتطيعون 

ــو  ــار األول، وهـ ــول بالخيـ ــدون القبـ وال يريـ

ـــم أو الســـالم االقتصـــادي،  ـــار الوضـــع القائ خي

حيـــث ســـيتم اســـتعراض مقتضيـــات السياســـة 

ـــاً.  ـــار الحق ـــذا الخي ـــوص ه ـــطينية بخص الفلس

ــراءة  ــن قـ ــة فيمكـ ــة الثانيـ ــا يف املجموعـ أمـ

الحالـــة الناشـــئة عـــن طريـــق اســـتطالع 

ـــي  ـــة، والت ـــذه الحال ـــودة يف ه ـــل املوج البدائ

ـــا  ـــامالت وجوده ـــاً الحت ـــا تبع ـــيتم توصيفه س

مـــن  للتأثـــري  الفلســـطينيني  وإمكانـــات 

22. آالن غريــش: نهايــة نظــام إقليمــي: مــا ســتغريه اليقظــة العربيــة، لومونــد ديبلوماتيــك 
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خاللهـــا: 

أوالً - إعـــداد خطـــط واضحـــة بخصـــوص 

تدخـــل املجتمـــع الـــدويل أو املؤسســـات 

ــة  ــن، الجمعيـ ــس األمـ ــل: مجلـ ــة مثـ الدوليـ

ــن  ــاد مـ ــدة، االتحـ ــم املتحـ ــة لألمـ العموميـ

ـــري  ـــوق غ ـــق الحق ـــة تطبي ـــالم، لجن ـــل الس أج

القابلـــة للتـــرف للشـــعب الفلســـطيني، 

الدوليـــة يف الهـــاي، املحكمـــة  املحكمـــة 

إىل  باإلضافـــة  هـــذا  الدوليـــة،  الجنائيـــة 

املنظـــامت الدوليـــة األخـــرى.

ــه  ــط لـ ــدروس ومخطـ ــتخدام مـ ــاً - اسـ ثانيـ

ـــي  ـــالل اإلرسائي ـــعبية لالحت ـــة الش للمقاوم

وسياســـاته العنريـــة، وهـــذا يتطلـــب امتـــداداً 

واســـعاً جامهرييـــاً لحركـــة املقاومـــة مـــع أوســـع 

ــا  ــب هنـ ــة. يجـ ــن الدوليـ ــاالت التضامـ مجـ

ـــة.  ـــة واملفصلي ـــا املحوري ـــى القضاي ـــز ع الرتكي

ـــخ  ـــن دروس التاري ـــتفادة م ـــن االس ـــا ميك وهن

ـــة  ـــطيني بإمكاني ـــعب الفلس ـــر الش ـــي تب الت

ـــالل يف حـــال  ـــة مـــع االحت االنتصـــار يف املواجه

تعلّـــم مـــن دروس التاريـــخ وباألخـــص مـــن 

االنتفاضـــة األوىل1987 - 1993.  واملقاومـــة 

ــلوب  ــتخدام أسـ ــا اسـ ــد يلزمهـ ــعبية قـ الشـ

وفكـــر الحـــركات الالعنفيـــة، مثـــل دروس 

غانـــدي ومارتـــن لوثـــر كنـــج ومانديـــال. 

عنـــد االلتـــزام باملقاومـــة الشـــعبية فـــإن 

الفلســـطينيني ســـينجحون يف نقـــل نقطـــة 

ـــول  ـــم ومقب ـــوف لديه ـــكان مأل ـــراع إىل م ال

لـــدى شـــعوب العـــامل األخـــرى، وصعـــب 

ــالل  ــل االحتـ ــن قبـ ــة مـ ــة يف املواجهـ للغايـ

ـــة  ـــا إىل املواجه ـــام إذا انتقلن واملســـتوطنني، بين

ـــل إىل  ـــد نص ـــلّحة فق ـــص املس ـــة وباألخ العنيف

ــن  ــة، ولكـ ــة اإليجابيـ ــج األوليـ ــض النتائـ بعـ

النتيجـــة ســـتكون حتميّـــة يف النهايـــة، إذ 

ـــة عـــى  ســـتتفوق القـــّوة العســـكرية اإلرسائيلي

ــل  ــث إن إرسائيـ ــطيني، حيـ ــرك الفلسـ التحـ

ـــت  ـــة وليس ـــه دول ـــش ل ـــن جي ـــارة ع ـــي عب ه

دولـــة لهـــا جيـــش، فعســـكرة أي تحـــرك 

ـــده  ـــا تري ـــرار إىل م ـــا االنج ـــريي معناه جامه

ـــة.  ـــا يف املعرك ـــن انتصاره ـــا يضم ـــل وم إرسائي

ـــة  ـــات الوطني ـــل املؤسس ـــادة تفعي ـــاً - إع  ثالث

ـــد  ـــك مـــن توحي ـــه ذل ـــة مبـــا يتضمن الدميقراطي

للصـــف الفلســـطيني الداخـــي وإصالحـــات 

ـــني الســـلطة  ـــة ودســـتور وقوان ـــة يف بني رضوري

الوطنيـــة الفلســـطينية. فظهـــور املؤسســـات 

ـــة  ـــة التعددي ـــة االنتخابي ـــة والعملي الدميقراطي

ــاتها  ــكالها ومؤسسـ ــة بأشـ ــدة الوطنيـ والوحـ

كافـــة يشـــّكل داعـــامً أساســـياً للموقـــف 

الرضوريـــات  مـــن  ويعتـــرب  الفلســـطيني 

ملواجهـــة املرحلـــة القادمـــة. قـــد نســـتطيع مـــن 

خـــالل الدميقراطيـــة إيجـــاد حلـــول لألزمـــة 

الفلســـطينية الحاليـــة واملتمثلـــة باالنقســـام 

ـــامل ســـينظر باحـــرتام  ـــزة. والع ـــة وغ ـــني الضف ب

ـــا  ـــة واحرتامن ـــتنا للدميقراطي ـــديد إىل مامرس ش

ــم   ــون رغـ ــيادة القانـ ــان وسـ ــوق اإلنسـ لحقـ

الظـــرف االحتـــاليل.  

رابعـــاً - الدولـــة الفلســـطينية قامئـــة اآلن 

واعـــرتاف دويل جـــزيئ  وتاريـــخ  كشـــعب 

ــر  ــودة عـــى األرض وتنتظـ ــتت، وموجـ ومشـ

مكانهـــا تحـــت الشـــمس. وكل مـــا هـــو 

مطلـــوب مـــن الفلســـطينيني لتحقيـــق هـــدا 

الخيـــار هـــو اســـتمرار صمـــود الفلســـطيني 

عـــى أرضـــه، اســـتكامال لدميومـــة وجـــود 

الفلســـطيني عـــى أرضـــه منـــذ فجـــر التاريـــخ، 

للروايـــة  واألخـــري  األول  الفشـــل  وهـــو 
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ــري  ــس كبـ ــي موريـ ــرتاف بنـ ــة باعـ الصهيونيـ

ـــن إذن  ـــني.  فيمك ـــدد اإلرسائيلي ـــني الج املؤرخ

ـــر  ـــرف النظ ـــتقالل ب ـــالن االس ـــد« إع »تجدي

ـــا، وتســـتطيع  ـــل أو عدمه ـــة إرسائي عـــن موافق

ـــالن  ـــذا اإلع ـــرتاف به ـــض االع ـــل أن ترف إرسائي

عندمـــا  املســـتقبلية  باملواجهـــة  مجازفـــة 

ـــة  ـــوا األغلبي ـــد أصبح ـــطينيون ق ـــون الفلس يك

ــة  ــطني التاريخيـ ــى أرض فلسـ ــاحقة عـ السـ

ــيم  ــرار التقسـ ــدود قـ ــن حـ ــص ضمـ وباألخـ

ـــذ  ـــا عندئ ـــد مينعن ـــذي ق ـــا ال ـــام 1947، وم لع

ـــة بحـــدود التقســـيم لعـــام 1947.  مـــن املطالب

بالتأكيــد، فلــدى الشــعب الفلســطيني ذخــرية 

مــن كل األنــواع واألشــكال لشــن حملــة مــن 

واملتواصلــة  املنظمــة  العامــة  الدبلوماســية 

وطويلــة األمــد، كــام ولديــه عــدد ال يســتهان 

ــك.  ــل ذل ــارات لعم ــدرات وامله ــن الق ــه م ب

ــد مــن هيكلتهــا وإمعــان  هــذه الذخــرية ال ب

ــعب  ــالة الش ــال رس ــا يف إيص ــر بأهميته النظ

أن  والواقــع  وأحقيــة قضيتــه.  الفلســطيني 

ــاعدة  ــد مس ــامل تري ــول الع ــرية ح ــعوباً كث ش

أوالً  يجــب  ولكــن  الفلســطيني،  الشــعب 

ــن  ــي ميك ــوات الت ــات والقن ــري امليكانيكي توف

ــم العــون  ــا تقدي ــذه الشــعوب مــن خالله له

واملســاعدة. 

عــى الفلســطيني اآلن أن يحــارص حصــاره 

ويســتمر يف نضالــه، حيــث تحققــت نجاحــات 

ملموســة يف بلعــني ونعلــني واملعــرة والنبــي 

صالــح وجيــوس وباقــي املناطــق الفلســطينية 

سيســتطيع  التــامس،  خطــوط  عــى 

الفلســطيني مبســاندة املتطوعــني األجانــب 

ونشــطاء الســالم اإلرسائيليــني محــارصة أعــامل 

ــش  ــات والجي ــق  الجراف ــدار وتطوي ــاء الج بن

ــة عــى  ــم التجرب واملســتوطنني، وميكــن تعمي

االســتيطان  مــع  املواجهــة  مناطــق  باقــي 

للمســتوطنني  رســالة  إلرســال  واالحتــالل، 

مفادهــا أن وجودهــم غــري رشعــي عــى أرضنــا 

وأن املواطنــني الفلســطينيني قــادرون عــى 

مواجهــة التوســع االســتيطاين املســعور. 

ــدار أو  ــتيطاين وج ــع اس ــح كل توس ــا يصب هن

موقــع اســتيطاين جديــد موقعــاً للمواجهــة 

ووســائل  املتطوعــني  عــرب  العــامل  بحضــور 

الحديثــة  الوســائل  وباســتخدام  اإلعــالم 

ــي  ــل االجتامع ــع التواص ــل مواق ــال مث لالتص

Twit-« و »Face book »عــى اإلنرتنــت مثــل 

نشــاط  كل  يتحــول  بحيــث  وغريهــا.   »ter

ــام  ــة أم ــد للمواجه ــع جدي ــالل إىل موق لالحت

ــري للفلســطينيني وضــد  ــد كب العــامل ومــع تأيي

االحتــالل. فــال تســاوي بــني موقفــني أحدهــام 

ــتقالل و  ــري واالس ــر املص ــق تقري ــب بح يطال

اآلخــر قائــم عــى سياســة التوســع االســتيطاين.

الدبلوماسية العامة واالنقسام 

الفلسطيني 
العـــريب  الجامهـــريي  الحـــراك  ضـــوء  يف 

خـــرج  بالتغيـــري،  واملطالـــب  املتســـارع 

الفلســـطينيون يف  أماكـــن وجودهـــم كافـــة، 

بإنهـــاء  السياســـيني  قادتهـــم  مطالبـــني 

االنقســـام الســـيايس املأســـاوي بـــني الضفـــة 

والقطـــاع أو بـــني »حـــامس« و«فتـــح«  رافعـــني 

شـــعار »الشـــعب يريـــد إنهـــاء االنقســـام«. 

يبـــدو مـــن الواضـــح للمواطـــن الفلســـطيني 

ـــع  ـــه م ـــتقلة عن ـــة املس ـــدف الدول ـــاد ه ابتع

ــة  ــد والقطيعـ ــد البعـ ــت وتزايـ ــرور الوقـ مـ

ــاع.   ــة والقطـ ــن يف الضفـ ــقي الوطـ ــني شـ بـ

إّن رضورات املرحلـــة الحاليـــة تتطلـــب مـــن 

ــركات  ــزاب والحـ ــية لألحـ ــادات السياسـ القيـ

ـــطينية  ـــا الفلس ـــد الجغرافي ـــطينية توحي الفلس
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اإلرادة  توحيـــد  إىل  منهـــا  واالنطـــالق 

السياســـية.  

ــش  ــزة يعي ــاع غ ــطيني يف قط ــعب الفلس الش

حالــة مــن البــؤس والحصــار الخانــق وتراجــع 

ــة يف  ــري إنتاجي ــاط غ ــم أمن ــات، وتتحك الحري

االقتصــاد املحــي الــذي يســوده منــط التبعيــة 

ــة، مثــل التهريــب وتجــارة األنفــاق  االقتصادي

ميكــن  التــي  الســلع  عــى  تعتمــد  التــي 

ــو  ــة، ول ــن الســوق املري ــا م الحصــول عليه

ــوين.   ــري قان ــكل غ بش

ــي  ــوارد الت ــي بامل ــالل اإلرسائي ــم االحت يتحك

يعتمــد عليهــا الســكان مثــل اإلنتــاج الزراعــي 

والحيــواين واملــاء والكهربــاء والرثوة الســمكية، 

وهــذا يــؤدي إىل اســتنتاج واضــح ومحــدد:  ال 

بــد مــن إنهــاء الحصــار عــى قطــاع غــزة مبــا 

ــة  ــرارات الرعي ــدويل وق ــون ال ــق والقان يتف

ــة. وتُظهــر بعــض املــؤرشات أن التغــري  الدولي

يــؤدي إىل  قــد  الحاصــل يف مــر،  الكبــري 

ــن  ــر، ولك ــل تقدي ــى أق ــار ع ــف الحص تخفي

ــؤولية  ــل املس ــدد لنق ــري مش ــض م ــع رف م

القانونيــة واألخالقيــة عــن القطــاع إىل الرعايــة 

ــة.  املري

حرب غزة 2014
ال داعــي لتوصيــف الحــرب األخــرية عــى 

ــق بالنــر أو الهزميــة.   غــزة بتوصيفــات تتعل

فالرؤيــا العامليــة للحــرب هــي أن إرسائيــل 

هــي املعتديــة وأن أهــل غــزة هــم املتلقــون 

ــرب  ــة الح ــببته آل ــذي س ــامل ال ــار الش للدم

مــا  أن  املُــرة هــي  فالحقيقــة  اإلرسائيليــة. 

ــاً  ــت حرب ــزة ليس ــى غ ــرب ع ــف بالح يوص

باملعنــى الكالســيي للحــرب، وإمنــا جرميــة 

ــامل.  ــني الع ــا جب ــدى له ــرب ين ح

قامــت شــعوب العــامل باالحتجــاج عــى هــذه 

األخالقــي  موقفهــا  مــن  انطالقــاً  الحــرب 

كان  والــذي  للحــرب،  املناهــض  واإلنســاين 

مســتقالً عــن املوقــف الســيايس، أي دعــم 

املوقــف الفلســطيني، أو اإلرسائيــي، ولكــن 

كان مــن الواضــح تعاطــف شــعوب العــامل 

مــع الشــعب الفلســطيني إىل الحــد الــذي 

ــس  ــو مورالي ــس البوليفــي إيف ــه الرئي ــام في ق

بإعــالن إرسائيــل دولــة إرهابيــة، وتظاهــر 

إرسائيــل  ضــد  الالتينيــة  أمــريكا  شــعوب 

املياديــن.  يف  ومقاطعتهــا 

أمــا يف أوروبــا فقــد قــررت دولــة الســويد 

املســتقلة  الفلســطينية  بالدولــة  االعــرتاف 

عــى حــدود 1967 وهــو مــا كان ليتــم لــو أن 

ــات  ــج املفاوض ــتنتظر نتائ ــت س ــويد كان الس

ــل.  ــطني وإرسائي ــني فلس ب

تعمــل الدبلوماســية العامــة يف هــذا املجــال، 

وال ميكننــا القــول إن كل هــذه االنجــازات 

العامــة  الدبلوماســية  بفضــل  جــاءت 

الفلســطينية، بــل هــي موقــف أممــي مؤيــد 

للشــعب الفلســطيني يف نضالــه مــن أجــل 

ملزمــون  والفلســطينيون  حقوقــه.  نيــل 

ــى  ــري ع ــة التأث ــورة وكيفي ــذه الص ــة ه مبعرف

الدوليــة.  الســاحة 
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تطبيقات الُحكم الصالح في المنظمات األهلية 
الفلسطينية

 بقلم: سناء نجيب قصراوي

مدخل
عمليــة  يف  مهــم  دوٌر  األهليــة  للمنظــامت 

ــل  التنميــة داخــل املجتمــع الفلســطيني، مكمِّ

الفلســطينية  الحكومــة  مؤسســات  لــدور 

والقطــاع الخــاص يف إطــار تقديــم الخدمــات، 

مــن  الــذي  الوســيط  دور  إىل  باإلضافــة 

املمكــن أن تلعبــه املنظــامت األهليــة بــني 

وأفــراد  الفلســطينية  الحكومــة  مؤسســات 

املجتمــع الفلســطيني، مــن خــالل القيــام 

بالتعبئــة والتأثــري يف مجــال ســّن التريعــات 

ــا يف  ــة وتطبيقه ــات العام ــل الحري ــي تكف الت

املجتمــع؛ مــا يعــّزز دور املنظــامت األهليــة يف 

ترســيخ مبــادئ الدميقراطيــة مجتمعيــاً.

مــن  األهليــة  املنظــامت  تتمكــن  ولــي 

ــل  ــن العم ــا م ــد له ــدور، ال ب ــذا ال ــام به القي

ــم  ــح وقي ــم الصال ــادئ الحك ــز مب ــى تعزي ع

وهياكلهــا  مؤسســاتها  داخــل  الدميقراطيــة 

تلــك  تطبيــق  عــى  تعمــل  وأن  البنيويــة، 

املبــادئ والقيــم مــن مراحــل تأسيســها األوىل، 

واإلداريــة  التنظيميــة  هياكلهــا  بنــاء  عنــد 

وصياغــة الوثيقــة الربنامجيــة ووضــع الخطــط 

واملشــاريع  الربامــج  وتنفيــذ  اإلســرتاتيجية 

ــراد  ــة أف ــا إىل خدم ــن خالله ــعى م ــي تس الت

ــة  ــة التنمي املجتمــع، مســاهمًة منهــا يف عملي

املســتدامة. 

مفهوم الحكم الصالح واستخداماته يف 

املنظامت األهلية  
ــن  ــح م ــم الصال ــوم الحك ــتخدام مفه ــدأ اس ب

ِقبــل مؤسســات األمــم املتحــدة، منــذ مــا 

ــد  ــن، وق ــن الزم ــود  م ــة عق ــن ثالث ــرب م يق

أو  الرشــيد  الحكــم  البعــض  عليــه  أطلــق 

الحكــم الســليم أو اإلدارة الرشــيدة. وتعــددت 

هــذا  مضمــون  توّضــح  التــي  التعريفــات 

املصطلــح ومعايــريه ومؤرشاتــه، واختلفــت 

التعريفــات لهــذا املفهــوم تبعــاً للمنظمــة 

ــرايف، إالّ  ــا الجغ ــاق عمله ــاً لنط ــة وتبع األهلي

أن هنــاك إجامعــاً عــى أن ال حكــم صالحــاً إال 

بوجــود الدميقراطيــة كنهــج حيــاة يف املجتمــع 

حالــة  متثّــل  التــي  كافــة،  القطاعــات  يف 

ــاع الخــاص،  ــام، والقط ــاع الع ــع )القط املجتم

والقطــاع األهــي( مــع رضورة التكامــل يف 

يســتوجب  كــام  القطاعــات،  تلــك  عمــل 

ــاءلة  ــن املس ــل م ــام متكام ــر نظ ــاً، تواف أيض

واملحاســبة والشــفافية واملشــاركة لألطــراف 

ذات العالقــة كافــة ســواء أكانــت جهــات 

تنفيذيــة. إدارة  أم  مرجعيــة 

يف  واملســاءلة  والشــفافية  الدميقراطيــة  إن 

الحكــم واإلدارة يف جميــع قطاعــات املجتمــع 



أهليات 58

التنميــة  لتحقيــق  عنــه،  غنــى  ال  أســاٌس 

عــى  ترتكــز  التــي  املســتدامة  االجتامعيــة 

النــاس )إعــالن مؤمتــر القمــة العاملــي للتنميــة 

.)1995 االجتامعيــة 

 تعريفات الحكم الصالح   
ــا  »هــو مامرســة الســلطة السياســية وإداراته

لشــؤون املجتمــع ومــوارده وهــو أوســع مــن 

مفهــوم الحكومــة؛ ألنــه يشــمل عمــل كل 

ــامت  ــمية أو منظ ــري الرس ــات غ ــن املؤسس م

ــة  املجتمــع املــدين باإلضافــة إىل أجهــزة الدول

ــة  ــة وتريعي ــلطات تنفيذي ــن س ــمية م الرس

وقضائيــة« )املقطــري، 2007(.

ــة مامرســة الســلطة السياســية،  »وهــو طريق

واالقتصاديــة، واإلداريــة، إلدارة شــؤون بلــد 

مــا عــى جميــع املســتويات بطريقــة محــددة. 

ــى  ــم ع ــي القائ ــم املجتمع ــق الحك ــو نس ه

املأسســة الصحيحــة، املعــربة عــن النــاس تعبرياً 

ســليامً، وتربــط هــذه السياســات بشــبكة 

متينــة مــن عالقــات الضبــط، واملســاءلة عــن 

طريــق املؤسســات، ويعمــل هــذا النمــط مــن 

الحكــم عــى تفعيــل املشــاركة املجتمعيــة 

ــة.  ــات العام وتأمــني حقــوق اإلنســان والحري

ــام  ــة الع ــة العربي ــر التنمي ــرّف تقري ــد ع وق

نظــام  بـ«أنــه  الصالــح  الحكــم   )2002(

ــاه  ــون رف ــم ويص ــّزز ويدع ــذي يع ــم ال الحك

اإلنســان، ويقــوم عــى توســيع قــدرات البــر 

ــة  ــم االقتصادي ــم وحرياته ــم وفرصه وخياراته

واالجتامعيــة والسياســية، ال ســيام بالنســبة 

ــاً. ــراً وتهميش ــع فق ــراد املجتم ــرث أف ألك

ــد رضورة  ــف يؤكّ ــرى أن التعري ــا ن ــن هن   م

توافــر املؤسســات الدميقراطيــة يف القطاعــات 

ــات  ــاص ومؤسس ــام والخ ــاع الع ــة، القط كاف

العمــل األهــي، ويهتــم بتحســني فــرص الحياة 

لــدى أفــراد املجتمــع عــى املســتويات كافــة، 

وتهميشــاً يف  الفئــات األشــد فقــراً  الســيام 

املجتمــع )تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة 

.)2002

ــايئ  ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــه برنام ــد عرّف وق

االقتصاديــة  الســلطة  »مامرســة  بأنــه 

والسياســية واإلداريــة لتســيري شــؤون بلــد 

ــة، ويشــمل الحكــم  مــا عــى املســتويات كاف

اآلليــات والعمليــات واملؤسســات التــي يقــوم 

مــن خاللهــا املواطنــون والجامعــات بالتعبــري 

عــن مصالحهــم، ومامرســة حقوقهــم القانونية 

بالتزاماتهــم، وتســوية خالفاتهــم«  والوفــاء 

)وثيقــة السياســات العامــة، 1997 م(.

ــض  ــة بـ«تفوي ــة العربي ــه املجموع ــام عرّفت ك

ــة  ــات متثيلي ــادة لهيئ ــلطات القي ــة س الجامع

أصغــر مــع خضوع هــذه الهيئــات للمحاســبة، 

ــق  ــى تحقي ــم ع ــة الحك ــوي عملي ــام تنط ك

ــى  ــري ع ــة يف التأث ــة للجامع ــاركة الفعال املش

ــرارات، ومتكــني القطاعــات األوســع  هــذه الق

واألكــرث تهميشــاً مــن ســبل املشــاركة، مبــا يف 

ذلــك إتاحــة املعلومــات واألدوات والطــرق 

ــة  ــل املجموع ــك« )دلي ــق ذل ــة بتحقي الكفيل

العربيــة للحكــم الرشــيد(. وعــرّف أيضــاً بأنــه 

ــاذ  ــاركة يف اتخ ــم باملش ــم الــذي يتس »الحك

القــرار والشــفافية يف العمــل العــام واملســاءلة 

عنهــا، ويكــون فعــاالً ومنصفــاً ويعــزز ســيادة 

القانــون، ويكفــل وضــع السياســات السياســية 

واالجتامعيــة واالقتصاديــة عــى أســاس توافــق 

آراء واســعة النطــاق يف املجتمــع، تســمع فيــه 

أصــوات أكــرث الفئــات ضعفــاً وفقــراً يف صنــع 

القــرارات املرتبطــة بتوزيــع مــوارد التنميــة«. 

ــة اتخــاذ  ــز عــى عملي ــا يرك ــف هن إن التعري



59أهليات

القــرار ورضورة أن تشــارك فيــه الفئــات كافــة 

وعــى أوســع نطــاق الســيام األكــرث فقــراً مبــا 

)جربيــل  أوضاعهــا  لتحســني  مناســباً  تــراه 

ــر  ــرّف الفك ــر رحــال 2003(. وع محمــد وعم

»الحكــم  بأنــه  الصالــح  الحكــم  اإلســالمي 

الــذي يقــوم عــى مبــدأ الحاكميــة للــه، وليــس 

ــن  ــل الدي ــذي يفص ــة ال ــدأ العلامني ــى مب ع

عــن الحيــاة، لتســري هــذه الحيــاة دومنــا 

ــزم  ــذي يلت ــم ال ــو الحك ــالق، وه ــم أو أخ قي

اإلنســان  تكريــم  مببــدأ  ومضمونــاً  شــكالً 

واحــرتام حقوقــه« )أبــو غزالــة، 2007(، وال 

يربــط ذلــك بقضايــا املصالــح بــل يســعى إىل 

تحقيــق العــدل، وفقــاً ملــا أراده اللــه، حيــث 

تتحــرى القيــادة فيــه العدالــة يف قراراتهــا 

ومواقفهــا بعيــداً عــن كل املعايــري الشــخصية، 

ويعتمــد  املوضوعيــة،  غــري  واالعتبــارات 

الشــفافية واملحاســبة كأســاس لتطويــر العمــل 

وتحقيــق الفعاليــة، وهــو الحكــم الــذي يقــرر 

مواقفــه دامئــاً وفقــاً للقواعــد الفقهيــة ويلتــزم 

املعايــري الرعيــة يف كل ترفاتــه، ويســتوعب 

ــد  ــد توج ــي ق ــات الت ــات والتباين كل التناقض

ــع  ــراد، ويض ــني األف ــاوي ب ــع، ويس يف املجتم

الشــخص املناســب يف املــكان املناســب؛ وال 

يســمح بنشــوء مراكــز القــوى والنفــوذ داخــل 

ــة، 2007(.  ــو غزال ــع )أب املجتم

 مبادئ ومعايري الحكم الصالح 
معايــري  مبــادئ  تحديــد  يف  اآلراء  تعــددت 

وســامت الحكــم الرشــيد، إالّ أنهــا جميعــاً 

عــى  يقــوم  واحــد،  مضمــون  مــن  تــأيت 

أســاس املشــاركة واحــرتام القانــون، وتحقيــق 

ــى  ــول ع ــفافية يف الحص ــات الش ــى درج أع

واملحاســبة،  املســاءلة  ومبــدأ  املعلومــات، 

ــن  ــبي يتضم ــام محاس ــي نظ ــالل تبن ــن خ م

ــاء  ــد ج ــفافية، وق ــاءلة والش ــواه املس يف محت

يف برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ تحديــٌد 

لســامت الحكــم الصالــح كــام يــي:

املشــاركة، بحيــث يكون لــكل الرجال والنســاء 

صــوٌت يف صنــع القــرار، ســواء بصــورة مبــارشة 

أو مــن خــالل مؤسســات وســيطة رشعيــة 

متثــل مصالحهــم، وتســند هــذه املشــاركة إىل 

ــري،  ــة التعب ــات وحري ــن الجمعي ــة تكوي حري

ــى  ــدرات، وع ــة الق ــى تنمي ــد ع ــام تعتم ك

ــاءة.  املشــاركة البن

ــر  ــام األط ــالل اتس ــن خ ــون، م ــيادة القان س

القانونيــة بالعدالــة، وتوخــي الحيــاد يف إنفــاذ 

القانــون، وبخاصــة املتعلــق بحقــوق اإلنســان. 

املعلومــات،  تدفــق  حريــة  يف  الشــفافية 

املؤسســات  يف  واملعلومــات  فالعمليــات 

األهليــة، يجــب أن تكــون متاحــًة بصــورة 

مبــارشة ألولئــك املهتمــني بهــا، ويجــب توفــري 

املعلومــات الكافيــة لفهــم تلــك العمليــات 

ورصدهــا.  واملؤسســات 

املؤسســات،  تســعى  بحيــث  االســتجابة، 

وتوجــه العمليــات إىل خدمــة جميــع أصحــاب 

املصلحــة. 

التوجيــه نحــو بنــاء وتوافــق اآلراء باعتبــار 

ــة  ــح املختلف ــط املصال ــيد يتوس ــم الرش الحك

للوصــول إىل توافــق واســع لــآلراء، بشــأن مــا 

يحقــق مصلحــة املجمــوع كأفضــل مــا يكــون 

حيثــام  واإلجــراءات،  السياســات  وبشــأن 

ــاً.  ــك ممكن ــون ذل يك

اإلنصــاف، مــام يتيــح لجميــع الرجــال والنســاء 

الفرصــة لتحســني رفاههم.

ــي  ــج تلب ــق نتائ ــاءة يف تحقي ــة والكف الفاعلي

ــوارد.  ــل للم ــتخدام أفض ــات، واس االحتياج
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املســاءلة لصنــاع القــرار يف الحكومــة والقطــاع 

مــن  املــدين  املجتمــع  ومنظــامت  الخــاص 

ــاب  ــم أصح ــام، باعتباره ــور الع ــل الجمه قب

ــة. ــة الرئيس املصلح

امتــالك الرؤيــة اإلســرتاتيجية، مــن قبــل القادة 

الرشــيد  الحكــم  حــول  العــام  والجمهــور 

والتنميــة البريــة املســتدامة، مــع اإلحســاس 

ــة. ــذه التنمي ــوب له مبــا هــو مطل

بعضهــا  ويعــزز  ترتابــط  الســامت  وهــذه 

ــا  البعــض، بحيــث ال ميكــن أن يوجــد أي منه

منفــرداً، فإمكانيــة الحصــول عــى املعلومــات 

ــداً  ــفافية ومزي ــن الش ــداً م ــي مزي ــالً، تعن مث

ــرار،  ــة الق ــن فاعلي ــداً م ــاركة ومزي ــن املش م

كــام أن اتســاع نطــاق املشــاركة يُســهم يف 

ــة  ــة لفاعلي ــات الالزم ــادل املعلوم ــن تب كّل م

صنــع القــرار ويف رشعيــة القــرارات، والرعيــة 

التنفيــذ، وتشــجع  بدورهــا تعنــي فاعليــة 

عــى املزيــد مــن املشــاركة، كذلــك، فاســتجابة 

ــي أن تتســم بالشــفافية وأن  املؤسســات، تعن

تلتــزم يف عملهــا بســيادة القانــون إذا مــا 

أرادت أن تكــون منصفــًة.

املشاركة:
ــم  ــادئ الحك ــم مب ــد أه ــاركة كأح ــأيت املش ت

الصالــح والتــي ال بــد مــن توســيعها مــن 

ــات  ــك الجمعي ــة لتل ــات املرجعي ــالل الهيئ خ

باعتبارهــا جهــة التريــع والســلطة العليــا 

وهــذه  األهليــة،  املنظمــة  أو  الجمعيــة  يف 

الهيئــات إمــا أن تكــون عــى شــكل هيئــة 

ــا  ــار إليه ــام أش ــة( ك ــة عمومي ــة )جمعي عام

ــام  ــة لع ــات األهلي ــاص بالجمعي ــون الخ القان

2001( أو عــى شــكل مجلــس أمنــاء كــام 

ــات أن تســمي نفســها.  أرادت بعــض الجمعي

ــص  ــا ن ــع م ــجم م ــني تنس ــا يف الحالت إال أنه

عليــه القانــون وعرفهــا بأنهــا: »الهيئــة العامــة 

املكونــة مــن مجمــوع أعضــاء الجمعيــة وهــي 

الســلطة العليــا يف الجمعيــة أو الهيئــة«، ويــأيت 

العامــة  السياســات  تضــع  أنهــا  دورهــا يف 

والتوجهــات العامــة للجمعيــة وتحــدد رؤيتهــا 

ورســالتها التــي يعمــل وفقهــا كل مــن مجلــس 

اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة ويسرتشــد بهــا أثناء 

ــة  وضــع الخطــط والربامــج الخاصــة بالجمعي

ــات  ــاركة الهيئ ــك مش ــم )23(. كذل ــادة رق امل

املرجعيــة يف تقييــم برامــج ومشــاريع الجمعية 

يســاعدها يف التعــرف إىل واقع عمــل الجمعية 

وفاعليــة اإلدارة يف تنفيــذ الخطــط والربامج مبا 

ينســجم مــع الوثيقــة الربنامجيــة، كــام ميكنهــا 

مــن بلــورة صــورة واضحــة حــول اإلجــراءات 

لتحســني  اتباعهــا  الواجــب  والتعديــالت 

وتطويــر عمــل الجمعيــة، إال أن تلك املشــاركة 

يجــب أال تقتــر عــى الهيئــات املرجعيــة 

إىل رضورة  فباإلضافــة  املؤسســات،  تلــك  يف 

خــالل  مــن  املجتمعيــة  املشــاركة  توســيع 

توســيع تلــك العضويــة وفتــح بــاب العضويــة 

ملــن يرغــب وإلغــاء الــروط واملعايــري التــي 

ــك املشــاركة، يجــب أن تتعــدى  تحــد مــن تل

ذلــك مــن خــالل مشــاركة الفئــات املســتفيدة 

واملشــاريع  الربامــج  باختيــار  واملســتهدفة 

احتياجاتهــم  وتحديــد  تســتهدفهم  التــي 

وأولوياتهــم كــام يجــب أن تهتــم بآرائهــم مــن 

خــالل املشــاركة يف تقييــم أثــر تلــك املشــاريع 

ــاركة  ــم، واملش ــى حياته ــم وع ــج عليه والربام

ــن  ــات املســتهدفة م ــي أيضــاً متكــني الفئ تعن

خــالل تدريبهــم وتوعيتهــم ليتمكنــوا مــن 

ــم.  ــام بدوره القي
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املساواة والعدالة املجتمعية:
املســاواة والعدالــة املجتمعيــة مرادفــان ال 

ــز بــني األفــراد  يفرتقــان ويعنيــان عــدم التميي

عــى أســاس الديــن أو العــرق أو الجنــس، إذ 

ــع أي راغــب يف االنتســاب  ــم من يجــب أال يت

ــى  ــة ع ــات املؤسس ــن خدم ــتفادة م أو االس

أســاس الديــن، ســواء أكان مســيحياً أم مســلامً 

أم عــى أســاس العــرق، ســواء أكان أبيــض أم 

أســود، فمــن حــق أي مــن هــؤالء االنضــامم 

التمييــز  وعــدم  متييــز،  دون  املؤسســة  إىل 

أيضــاً عــى أســاس الجنــس - ال فــرق بــني 

الذكــور واإلنــاث - وأال تكــون عضويــة الرجــال 

عــى حســاب اإلنــاث، فقــد ســعت بعــض 

محــدود  عــدد  اســتقطاب  إىل  الجمعيــات 

ــة أو  ــات العام ــة الهيئ ــاء يف عضوي ــن النس م

مجالــس اإلدارة، أو مناصــب عليــا يف اإلدارة 

التنفيذيــة باعتبــاره رشطــاً للحصــول عــى 

األحيــان، وليــس عــى  بعــض  التمويــل يف 

أســاس القناعــة بأهميــة مشــاركة املــرأة، هــذا 

ــوية.  ــات النس ــتثنينا املؤسس ــا اس إذا م

    الكفاءة والفاعلية يف إدارة املوارد 
ــتدامة  ــة املس ــوم التنمي ــع مفه ــجاماً م وانس

بأنهــا »االســتخدام األمثــل لإلمكانيــات واملوارد 

ــة  ــال القادم ــل حــق األجي ــا يكف ــرة، مب املتواف

فيهــا »وهنــا ال نســتثني املــوارد البريــة، 

ــا  ــادة فاعليته ــى زي ــل ع ــن العم ــد م إذ ال ب

ــات  ــن خــالل مشــاركتها يف الهيئ ــا، م وكفاءته

ــإن  ــه ف ــة، وعلي ــات األهلي ــة للجمعي املرجعي

ــة يف  ــات املرجعي ــة الهيئ ــدى فاعلي ــاس م قي

إدارة الجمعيــات، يتــم مــن خــالل التأكــد 

مــن مــدى التزامهــا باملهــام واملســؤوليات 

ــات  ــد السياس ــن تحدي ــدءاً م ــا، ب ــة به املناط

العامــة للجمعيــة والقيــام مبهــام الرقابــة عــى 

ــد  ــة وعق ــة للجمعي ــة واملالي األنشــطة اإلداري

ويف  دائــم  وبشــكل  الدوريــة  االجتامعــات 

ــون  ــص القان ــا ن ــد املحــددة حســب م املواعي

ــة  ــد الجمعي ــه »تعق ــى أن ــادة )23( ع يف امل

ــدًة كل  ــرًة واح ــاً م ــاً عادي ــة اجتامع العمومي

مجلــس  يجتمــع  وأن  األقــل«.  عــى  ســنة 

اإلدارة مــرة واحــدة عــى األقــل كل ثالثــة 

أشــهر، وأال تتعــارض الصالحيــات فيــام بينهــام. 

أمــا فيــام يخــص االلتــزام بتســديد اشــرتاكات 

ــديد  ــد أن رشط تس ــة، نج ــة للجمعي العضوي

ــروط  ــن ال ــنوية م ــة الس ــرتاكات العضوي اش

الجمعيــات  األعضــاء يف  األساســية الختيــار 

ــرب  ــث يعت ــية، بحي ــا األساس ــب أنظمته بحس

هــم  الجمعيــة  يف  الفاعلــون  األعضــاء 

ــم  ــن يحــق له املســددون الشــرتاكاتهم، والذي

املشــاركة واالنتخــاب والرتشــح ملجلــس اإلدارة 

واملصادقــة عــى كل مــا يتعلـّـق بالجمعيــة من 

أنظمــة وقوانــني. لكــن مــا يحــدث أن هنــاك 

عــدم التــزام مــن قبــل األعضــاء بتســديد 

ــم يف  ــدم فاعليته ــس ع ــا يعك ــرتاكاتهم، م اش

الجمعيــة.

يف  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  بالنســبة  أمــا 

جمعيــات وهيئــات العمــل األهــي، فهــي 

تعكــس الحالــة التــي يفرضهــا النظام األســايس 

عــى  تشــجع  ال  والتــي  الجمعيــات  لتلــك 

توســيع املشــاركة ألكــرب عــدد مــن األعضــاء يف 

ــة نتيجــة عــدم  إدارة وتســيري شــؤون الجمعي

تحديــد عــدد مــرات العضويــة املســموح بهــا 

للعضــو الواحــد بتــويل منصــب يف مجلــس 

اإلدارة، مــا يحــد مــن إعطــاء املزيــد مــن 

ــة  ــة املرجعي ــن يف الهيئ الفــرص ألعضــاء آخري
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»فالعضويــة  الجمعيــة  إدارة  يف  باملشــاركة 

أبديــة يف مجالــس اإلدارة، فلدينــا يف املجتمــع 

األهــي أنــاس ولــدوا ليكونــوا أعضــاء مجالــس 

القــزاز،  )هديــل  مــا«  مؤسســات  يف  إدارة 

)2006

سيادة القانون:
مــن  كغــريه  األهــي  العمــل  قطــاع  إن 

القطاعــات لــه قانــون خــاص بــه هــو )القانون 

ــة رقــم )1(  ــات األهلي الخــاص بشــأن الجمعي

ــه يف  ــل تنظيم ــن أج ــع م ــام 2000( وِض للع

ــواد تحــدد  ــه م ــني طيات فلســطني، وتضمــن ب

منــط العالقــات الداخليــة داخــل الجمعيــة 

ــة  ــام نظمــت طبيعــة عالق ــا، ك وتنظــم عمله

الجمعيــة مــع محيطهــا الخارجــي، ووضــع 

األهليــة  للجمعيــات  تتيــح  التــي  األســس 

ــتقاللية  ــا االس ــا وأعطاه ــيع نطــاق عمله توس

الكاملــة يف تحديــد رؤيتهــا ورســالتها وأهدافها 

واختيــار  اإلســرتاتيجية،  خططهــا  ووضــع 

ــا مــع  ــا، كــام حــددت طبيعــة عالقته أعضائه

الجهــات الحكوميــة مــن ناحيــة حصولهــا 

ــام  ــا، ك ــارشة عمله ــالزم ملب ــجيل ال ــى التس ع

حــددت جهــة االختصــاص )وزارة االختصــاص( 

التــي تتابــع وتــرف عــى عملهــا، فـــ )املــادة: 

الحصــول  أكــدت رضورة  القانــون  مــن   )4

عــى التســجيل مــن خــالل تقديــم طلــب إىل 

وزارة الداخليــة، باعتبارهــا الجهــة املخولــة 

جمعيــة  كل  املقابــل  ويف  التســجيل،  منــح 

تســتطيع الحصــول عليــه إذا مــا اســتوفت 

ــون  ــن القان ــادة )6( م ــت امل ــروط، ومنح ال

وزارة االختصــاص مســؤولية متابعــة عمــل 

ــني  ــة متك ــى الجمعي ــة، وع ــة أو الهيئ الجمعي

الــوزارة مــن تنفيــذ هــذا البنــد مــن القانــون 

للتأكــد مــن أنهــا تقــوم بعملهــا وفــق أحــكام 

ــادة )13(  ــايس، ويف امل ــا األس ــون ونظامه القان

ألــزم القانــون الجمعيــة بتقديــم تقريريــن 

مقريــن مــن الجمعيــة العموميــة للــوزارة 

املختصــة يف املوعــد املحــدد ال يتعــدى أربعــة 

ــة. ــنة املالي ــة الس ــن نهاي ــهر م أش

الجمعيــة  القانــون  عــرف   )2( املــادة  ويف 

كيفيــة  حــدد   )23( املــادة  العموميــة، ويف 

فيــام  أمــا  اختصاصهــا،  تشــكيلها وطبيعــة 

ــادة  ــاءت امل ــد ج ــس اإلدارة فق ــق مبجل يتعل

ــس اإلدارة،  ــكيل مجل ــة تش ــني كيفي )16( لتب

ــة  ــني عضوي ــع ب ــع الجم ــادة )20( ُمن ويف امل

مجلــس اإلدارة والعمــل بالجمعيــة بأجــر.  

   كــام حــدد القانــون املشــار إليــه عمــل 

»ينعقــد   )21( املــادة  يف  اإلدارة  مجالــس 

ثالثــة  كل  عاديــة  بصــورة  اإلدارة  مجلــس 

ــس أو  ــن الرئي ــوة م ــل بدع ــى األق ــهور ع ش

نائبــه« ملــا لذلــك مــن أهميــة كــربى يف إدارة 

الجمعيــة ومتابعــة شــؤونها، إذ إن عــدم التزام 

ــات  ــس اإلدارة بحضــور االجتامع أعضــاء مجل

قــد يــؤدي إىل صعوبــة متابعــة القضايــا التــي 

أن  الواجــب  مــن  والتــي  الجمعيــة  تهــم 

يطّلــع مجلــس اإلدارة عليهــا ويتخــذ فيهــا 

ــايل فــإن ذلــك إمــا أن يــؤدي  القــرارات، وبالت

ــل األعــامل وتأّخــر التنفيــذ يف الفــرتة  إىل تعطّ

يــؤدي إىل اإلرضار مبصالــح  املحــددة؛ مــام 

الجمعيــة واملســتفيدين مــن خدماتهــا، أو قــد 

يــؤدي إىل تفــرّد عــدد محــدود مــن األعضــاء 

ــزام األعضــاء  ــدم الت ــرار نتيجــة ع ــاذ الق باتخ

اآلخريــن بالحضــور، وقــد يــؤدي، أيضــاً، إىل أن 

تأخــذ اإلدارة التنفيذيــة زمــام األمــور وتتخــذ 

ــي تراهــا مناســبة دون الرجــوع  القــرارات الت

إىل مجلــس اإلدارة وتصــادر حــق املجلــس يف 

ــب. ــك الجان ذل
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كــام أن الــدور الــذي يجــب أن يلعبــه مجلــس 

ــة  ــداف الجمعي ــة وأه ــة رؤي اإلدارة يف ترجم

يتطلــب  الجمعيــة،  تفعيــل  واملســاهمة يف 

لعــب دور أكــرب يف زيــادة املــوارد املاليــة 

للجمعيــة مــن خــالل توســيع دائــرة العالقــات 

مــع مصــادر التمويــل املحــي ومصــادر الدعــم 

ــي  ــاريع الت ــداد املش ــار وإع ــي، واختي الخارج

تعكــس رؤيــة الجمعيــة وتعمــل عــى تحقيــق 

ــا.  أهدافه

الوثيقـــة الربنامجيـــة:
إن الــدور الــذي تلعبــه املنظــامت األهليــة 

مبــادئ  تطبيــق  يف  الفلســطينية  التنمويــة 

ــة  ــالل دراس ــن خ ــح م ــح، يتض ــم الصال الحك

واقــع الجمعيــات والهيئــات األهليــة ومحاولــة 

ــة: هــل توجــد  ــة عــن التســاؤالت اآلتي اإلجاب

وهــل  الجمعيــة؟  لــدى  برنامجيــة  وثيقــة 

تســاهم الهيئــة املرجعيــة ومجلــس اإلدارة يف 

صياغــة الوثيقــة الربنامجيــة؟ ويف حــال إجــراء 

ــرب يف  ــدور األك ــه ال ــن ل ــا، م ــل عليه أي تعدي

ــك؟  ذل

هــل هــي الهيئــات املرجعيــة؟ أم العاملــون؟ 

ــدى  ــد ل ــل توج ــون؟ وه ــرباء الخارجي أم الخ

مــدى  ومــا  إســرتاتيجية؟  خطــة  الجمعيــة 

انســجامها مــع الوثيقــة الربنامجيــة؟ ومــن 

هــي الجهــات التــي شــاركت يف وضعهــا؟ 

ــة  ــة الربنامجي ــود الوثيق ــر إىل وج ــث يُنظ حي

املتضمنــة لرؤيــة ورســالة وأهــداف الجمعيــة 

باعتبارهــا مــؤرشاً مهــامً مــن مــؤرشات الحكــم 

الصالــح، لــذا ال بــد مــن تنبــه الجمعيــات 

التنمويــة إىل رضورة وجــود وثيقــة برنامجيــة 

للجمعيــة، ألهميتهــا كمرشــد عنــد صياغــة 

الفئــة  تخــدم  التــي  واملشــاريع  الربامــج 

مــن  الجمعيــة  أنشــئت  التــي  املســتهدفة 

أجــل تحقيــق مصالحهــا ورعايتهــا. وكذلــك ال 

يكفــي أن تتوفــر الوثيقــة الربامجيــة للجمعيــة 

مــن دون أن تنســجم وتتــالءم معهــا الربامــج 

واملشــاريع التــي تخــدم الفئــة املســتهدفة 

ــة إىل رضورة أن  ــذا باإلضاف ــا، ه ــن خدماته م

تنســجم تلــك الوثيقــة الربامجيــة مــع الخطــة 

الدولــة  تضعهــا  والتــي  للتنميــة  الوطنيــة 

للنهــوض بواقــع املجتمــع وتلبــي احتياجاتــه.

صياغة الوثيقة الربنامجية: 

الربنامجيــة  الوثيقــة  تعريــف  إىل  اســتناداً 

ــة  ــة )الرؤي ــارص الثالث ــا تتكــون مــن العن فإنه

الوثيقــة  أن  ومبــا  واألهــداف(  والرســالة 

الربنامجيــة تعتــرب جــزءاً ال يتجــزّأ مــن النظــام 

األســايس ألي جمعيــة، انســجاماً مــع مــا جــاء 

يف نــص قانــون رقــم )1( لســنة 2000م بشــأن 

الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة، فقــد 

جــاء يف املــادة )23( حــول الجمعيــة العمومية 

تحــت بنــد تشــكيلها واختصاصاتهــا: »تختــص 

السياســات  بوضــع  العموميــة  الجمعيــة 

الهيئــة  أو  للجمعيــة  العامــة  والتوجهــات 

وفقــاً  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  وانتخــاب 

لنظامهــا األســايس« ويف املــادة )23( »عــى أن 

ــة ألعضــاء  ــة املطلق ــرارات باألغلبي تصــدر الق

ــل  ــص بتعدي ــام يخت ــة في ــة العمومي الجمعي

أعضــاء  ثلثــي  وبأغلبيــة  األســايس  النظــام 

الجمعيــة فيــام يختــص بحــل الجمعيــة أو 

الهيئــة أو بإدخــال تعديــل يف نظامهــا«. 

ــة  ــد أن صياغ ــره، نج ــا ورد ذك ــى م ــاء ع وبن

الوثيقــة الربنامجيــة بعنارصهــا الثالثــة وإجــراء 

أي تعديــل عليهــا واملصادقــة عليهــا هــي مــن 

اختصــاص الهيئــات املرجعيــة )الجمعيــات 

العموميــة( كــام نــّص عليهــا القانــون، إن 
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الكيفيــة التــي تتــم فيهــا صياغــة الوثيقــة 

الربنامجيــة تقــود ملعرفــة دور الهيئــة املرجعية 

يف صياغــة الوثيقــة الربنامجيــة ومــدى عكســها 

لوجهــة نظــر األفــراد واألعضــاء ورؤيتهــم 

ــة. فالباحــث  ــة مرجعي ــة كجه لعمــل الجمعي

واملتابــع لكيفيــة صياغــة الوثيقــة الربامجيــة يف 

الجمعيــات األهليــة التنمويــة والتــي أصبحــت 

ــني بأجــر  تضــم عــدداً مــن املوظفــني والعامل

اإلدارة  هــذه  أن  يجــد  التنفيذيــة«  »اإلدارة 

هــي مــن تقــوم بصياغــة تلــك الوثيقــة خاصــة 

بعــد مــرور فــرتة مــن الزمــن عــى مامرســتها 

أن  وبعــد  املؤسســات  تلــك  يف  العمــل 

أصبحــت تعتــرب نفســها األقــدر عــى تحديــد 

ــتنفذها  ــي س ــاريع الت ــج واملش ــة الربام نوعي

املؤسســة واألقــدر عــى جلــب التمويــل مــن 

خــالل العالقــات التــي أقامتهــا مــع املمولــني. 

مــام جعلهــا متنفــذة يف تلــك املؤسســات 

وصاحبــة القــرار الفعــي فيهــا. وهــذا أدى 

إىل تغييــب دور الهيئــات املرجعيــة بشــكل 

ــات  ــور االجتامع ــى حض ــاره ع ــل واقتص كام

الســنوية واالســتامع إىل التقاريــر الســنوية 

اإلدارة  أعدتهــا  والتــي   - واإلداريــة  املاليــة 

التنفيذيــة – للمصادقــة عليهــا فقــط، كــام 

أضعفــت أيضــاً دور مجالــس اإلدارة، يف متابعة 

أعــامل الجمعيــة والتأكــد مــن أن الخطــط 

والربامــج ترتجــم الوثيقــة الربامجيــة عــى أرض 

ــات  ــه أن الهيئ ــع أو ال. ومــام ال شــك في الواق

ومجالــس  العموميــة  الجمعيــة  املرجعيــة، 

ــول  ــذا التح ــؤولية يف ه ــل املس اإلدارة، تتحم

ــة أن  ــا، خاص ــن دوره ــا ع ــالل تخليه ــن خ م

عــدداً مــن أعضائهــا يســعى لتحقيــق املكانــة 

االجتامعيــة والسياســية يف املجتمــع فقــط 

وهنــاك  الجمعيــات،  تلــك  إىل  باالنضــامم 

أســامء مكــررة تجدهــا يف أكــرث مــن مجلــس 

إدارة ألكــرث مــن جمعيــة، أو أعضــاء يف مجلس 

أٌخــرى  جمعيــات  أو  لجمعيــة  استشــاري 

يف آن واحــد، بــل وصــل األمــر يف بعضهــم 

رواتــب  وتقديــم  كبــرية  مبالــغ  رصــد  إىل 

ــرباء  ــني وخ ــتقطاب موظف ــة الس ــهرية عالي ش

ــني  ــع املمول ــات م ــوال والعالق ــد األم يف تجني

ــم  ــام بدوره ــرتاتيجي للقي ــط اإلس ويف التخطي

املنــوط بهــم بعــد تخليهــم عــن هــذا الــدور. 

كل ذلــك أدى إىل تنفــذ املوظفــني وســيطرتهم 

عــى مؤسســات العمــل األهــي، والباحــث يف 

الوثائــق الربامجيــة لبعــض املؤسســات ســيجد 

بالنســبة  أمــا  معومــة،  والرســالة  )الرؤيــة 

لألهــداف فتجدهــا عامــة غــري واضحــة، حتــى 

ــد  ــي ق ــاريع الت ــج واملش ــتوعب كل الربام تس

أصبحــت  والتــي  اإلدارات(  تلــك  تنفذهــا 

تكافــح مــن أجــل البقــاء واالســتمرار والحفاظ 

عــى اســتمراريتها ال لهــدف إال لتوفــري متويــل 

يســدد رواتــب جيــش املوظفــني ويحافــظ 

عــى االمتيــازات املاديــة لهــم، فأصبحــت 

تــرىض بــكل مــا ميــى عليهــا مــن رشوط 

املمولــني وفــرض أجندتهــم علينــا دون مراعــاة 

الحتياجــات املجتمــع الفلســطيني. 

 املحاسبة  واملساءلة والشفافية: 
إن وجــود نظــم ماليــة وإداريــة متوافقــة مــع 

ــاً، أو  ــا دولي ــارف عليه ــادئ املحاســبة املتع مب

ــة  ــة الدولي ــر املالي ــري التقاري ــرف مبعاي ــا يع م

املتعــارف  املحاســبة  معايــري  إىل  باإلضافــة 

عليهــا للمؤسســات غــري الهادفــة للربــح مؤرش 

مــن مــؤرشات الحكــم الصالــح، ويعتــرب النظام 

املحاســبي يف أي مؤسســة العمــود الفقــري 

ــث إن وجــود نظــام محاســبي  ــا، حي يف عمله
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جيــد ميّكــن املؤسســة مــن توفــري معظــم 

العنــارص الرضوريــة للتقيّــد مببــادئ الشــفافية 

مبــا يف ذلــك إعــداد وتقديــم التقاريــر املاليــة 

ــام  ــة لنظ ــية املطلوب ــارص األساس ــري العن وتوف

رقابــة داخــي ميّكــن املؤسســة مــن الكشــف 

عــن األخطــاء وتصحيحهــا يف الوقــت املناســب 

ومينــع حــدوث خــروق لحســاباتها وســجالتها 

ــان :2007:8(. ــة )أم املالي

ــى  ــات ع ــل الجمعي ــرضوري أن تعم ــن ال وم

ــر املاليــة لتحقيــق املزيــد مــن  إعــداد التقاري

الشــفافية يف عملهــا يف الجمعيــات خاصــة 

الســنوية منهــا عــى أقــل تقديــر؛ لتمكــني 

التنفيذيــة  اإلدارة  مســاءلة  مــن  األطــراف 

ــة.  ــايل للجمعي ــع امل ــول الوض ح

ــة الســنوية مــن  ــر املالي ــرب إعــداد التقاري يعت

الصالحيــات  وفــق  اإلدارة  مجلــس  مهــام 

املمنوحــة لــه مــن الهيئــة العامــة، وهــي 

قيــام  القانــون، ورغــم  مســؤولية حددهــا 

الدائــرة املاليــة لــدى الغالبيــة مــن الجمعيــات 

بإعــداد التقاريــر املاليــة، فــإن ذلــك ال يعفــي 

مجلــس اإلدارة بشــكل عــام وأمــني الصنــدوق 

إعــداد  يف  املشــاركة  مــن  خــاص،  بشــكل 

ومتابعــة  رقابــة  كجهــة  املاليــة  التقاريــر 

التنفيذيــة. اإلدارة  ألعــامل 

إن عـــدم مشـــاركة أمـــني الصنـــدوق متنعـــه 

األمـــور  تفاصيـــل  عـــى  االطـــالع  مـــن 

ــا اإلدارة  ــي تنفذهـ ــة التـ ــراءات املاليـ واإلجـ

التنفيذيـــة، والتـــي مـــن املمكـــن أن تســـهل 

اإلدارة  مســـاءلة  اإلدارة  مجلـــس  عـــى 

ـــة يف  ـــة املختلف ـــور املالي ـــول األم ـــة ح التنفيذي

الجمعيـــة. 

اإلدارة  أداء  عـــى  اإلدارة  يـــرف مجلـــس 

ـــة  ـــوم الهيئ ـــة، وتق ـــامل الجمعي ـــة ألع التنفيذي

العامـــة، مبســـاءلته عـــن كيفيـــة إدارتـــه أمـــوال 

ـــة  ـــة باعتبارهـــا الهيئ ـــة العام ـــة، والهيئ الجمعي

املرجعيـــة بدورهـــا ُمســـاءلة أمـــام القانـــون، 

ــة  ــاركة الفاعلـ ــان( املشـ ــت )أمـ ــد وصفـ وقـ

ــإلرشاف  ــة لـ ــق داخليـ ــة تدقيـ ــني لجنـ بتعيـ

ـــادت  ـــة فأف ـــة يف الجمعي ـــؤون املالي ـــى الش ع

بـــأن: »املشـــاركة الفعالـــة للجنـــة التدقيـــق 

ومجلـــس  اإلدارة  مجلـــس  مـــن  املنبثقـــة 

األمنـــاء، لهـــذا كان ال بـــد مـــن وجـــود مراجعـــة 

مســـتمرة ودقيقـــة مـــن قبـــل أشـــخاص 

آخريـــن يف الجمعيـــة غـــري الذيـــن قامـــوا 

ــق  ـــن التطبيـ ـــد م ـــة؛ للتأك ـــذ املعامل بتنفي

ــان،2007(. ــراءات« )أمـ ــليم لإلجـ السـ

ــي نّصــت عــى أن يقــدم  ــادة )30( والت يف امل

ــراً عــن املركــز املــايل  مدقــق الحســابات تقري

للجمعيــة أو املنظمــة األهليــة عــن الســنة 

يف  العموميــة  للجمعيــة  املنرمــة  املاليــة 

اجتامعهــا الســنوي إلقــراره واملصادقــة عليــه.

التدقيق املايل الخارجي: 
مـــن األهميـــة مبـــكان، أن تخضـــع كافـــة 

للتدقيـــق  للجمعيـــات  املاليـــة  الشـــؤون 

ـــة إنفـــاق أمـــوال  الخارجـــي، للتعـــرف إىل كيفي

ـــن اســـتخدامها بالشـــكل  ـــد م ـــة والتأك الجمعي

ـــاء يف  ـــاف األخط ـــى اكتش ـــل ع ـــل والعم األمث

حـــال وقوعهـــا. ويقصـــد بالتدقيـــق الخارجـــي، 

ـــص  ـــي مرخ ـــابات خارج ـــق حس ـــار مدق اختي

ـــم  ـــة يت ـــة يف الجمعي ـــة العام ـــل الهيئ ـــن قب م

اختيـــاره خـــالل االجتـــامع الســـنوي العـــادي 

للهيئـــة العامـــة، مـــا يعـــزز مبـــدأ الشـــفافية 

واملحاســـبة يف مؤسســـات العمـــل األهـــي. 

 املســـاءلة يف عمـــل الجمعيـــات واملنظـــامت 

األهليـــة الفلســـطينية:
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تعتــرب املســاءلة مــن أهــم أســس الحكــم 

أداء  تحســني  يف  تســاهم  التــي  الصالــح 

ــن  ــات؛ م ــل الخدم ــا أفض ــة وتقدميه الجمعي

خــالل االســتخدام األمثــل للمــوارد واإلمكانــات 

املتوافــرة؛ لــذا كان ال بــد مــن أن تكــون هنــاك 

عمليــة متابعــة وتقييــم بشــقيها الداخــي 

للمخاطــر  التنبّــه  يف  تســاعد  والخارجــي، 

التــي قــد تهــدد عمــل الجمعيــة؛ مــا يعطــي 

الفرصــة للعمــل بشــكل مبــارش ورسيــع لحــل 

ــا. ــب عليه ــكاليات والتغل ــك اإلش تل

  مــن هنــا تكتــي عمليــة التقييــم واملتابعــة 

ــة  ــات أهمي ــاءلة( يف الجمعي ــة )املس الداخلي

ــة  ــب أوضــاع الجمعي ــن أجــل تصوي ــرية م كب

بشــكل مســتمر وحاميتهــا مــن االنحــراف عــن 

مســارها الصحيــح، مــام يوجــب وجــود بنــد يف 

النظــام األســايس ينــص عــى املتابعــة والتقييــم 

لربامــج ومشــاريع الجمعيــة. 

ــة  ــات املرجعي ــارك الهيئ ــب أن تش ــام يتوج ك

ومجالــس اإلدارة يف عمليــة تقييــم الربامــج 

ــة،  ــة األهلي ــا املنظم ــي تنفذه ــاريع الت واملش

وذلــك مــن خــالل اإلرشاف واملشــاركة مــع 

التقييــم،  ذلــك  بإجــراء  التنفيذيــة  اإلدارة 

واعتــامد النتائــج والتوصيــات لعمليــة التقييــم 

الشــامل لربامــج وأنشــطة الجمعيــة، واالطــالع 

للجهــة  املقدمــة  التقييــم  تقاريــر  عــى 

املانحــة. وعــى الرغــم مــن أن املنظــامت 

األهليــة تقــوم بتلــك العمليــة فإنهــا تقــوم بــه 

بنــاء عــى طلــب مــن املمولــني، وذلــك بهــدف 

متابعــة املمولــني كيفيــَة إنفــاق الجمعيــة 

أموالَهــا، والتأكــد مــن أنهــا تنفــق حســب 

ــر أن  ــن ذك ــد م ــا ال ب ــه، وهن ــق علي ــا اتف م

ــني،  ــن املمول ــم م ــة والتقيي ــة باملتابع املطالب

ــن  ــد م ــا بالتأك ــق أكرثه ــباب تتعلّ ــت ألس كان

ــد  ــداف ق ــى أه ــغ ع ــك املبال ــدم رصف تل ع

ــايس  ــم األس ــإن التقيي ــذا ف ــية، ل ــون سياس تك

املرجعيــة  الهيئــات  صالحيــات  مــن  هــو 

باعتبارهــا املالــك القانــوين لتلــك الجمعيــات.

املرجعيــة  الهيئــات  اهتــامم  عــدم  إن     

ــة  ــم واملتابع ــة التقيي ــس اإلدارة بعملي ومجال

إىل  يــؤدي  طرفهــا  مــن  املشــاركة  وعــدم 

ضعــف القــدرة لديهــا عــى لعــب دورهــا 

لهــا  كيــف  إذ  الجمعيــة،  شــؤون  إدارة  يف 

أن متتلــك القــدرة عــى وضــع السياســات 

ــك  ــل تل ــري عم ــى س ــة ع ــن مطلع ــا مل تك م

ــق  ــل وف ــا تعم ــن أنه ــد م ــات والتأك الجمعي

ــا. ــة به ــرتاتيجية الخاص ــة اإلس ــة والخط الرؤي

ــى  ــإن ع ــي، ف ــم الداخ ــراء التقيي ــد إج    بع

ــم  ــة وتقيي ــة متابع ــام بعملي ــات القي الجمعي

خارجــي للتأكــد مــن االلتــزام بكافــة األســس 

واملعايــري التــي تتفــق مــع مبــادئ الحكــم 

والتأكــد  األهــي،  العمــل  إدارة  يف  الصالــح 

مــن عــدم مخالفتهــا مــا نــص عليــه القانــون، 

وهنــاك عــدة جهــات مــن املمكــن أن تشــارك 

يف ذلــك ومنهــا: الجهــات الرســمية الحكوميــة 

ــع  ــي تتاب ــوزارة االختصــاص والت ــة بال واملتمثل

وتــرف عــى أعــامل الجمعيــة وفــق مــا نــص 

ــة  ــات األهلي ــات والهيئ ــون الجمعي ــه قان علي

الفلســطيني، يف املــادة رقــم )6( أن الجمعيات 

والهيئــات األهليــة مطالبــة بالخضــوع إلرشاف 

وزارة االختصــاص، أي الــوزارة التــي ينــدرج 

النشــاط األســايس للجمعيــة ضمــن اختصاصهــا 

تحــدده طبيعــة عمــل كل جمعيــة،  ومبــا 

لتــويل الــوزارة املختصــة مســؤولية متابعــة 

عمــل الجمعيــات والهيئــات وفقــاً ألحــكام 

هــذا القانــون. إال أن هنــاك غيابــاً واضحــاً 

االختصــاص يف اإلرشاف  لــدور وزارة  وكبــرياً 
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عــى أعــامل الجمعيــات وفــق مــا نــص عليــه 

أولهــام:  لســببني  ذلــك  ويرجــع  القانــون؛ 

تتحملــه جهــات االختصــاص نفســها بتقصريها 

يف هــذا املجــال ورمبــا يرجــع ذلــك لعــدم 

توافــر الكفــاءات املهنيــة القــادرة عــى القيــام 

الجمعيــات  بعــض  قيــام  وثانيهــام  بذلــك، 

واملنظــامت األهليــة بالتهــرب وعــدم الســامح 

بقيــام جهــات االختصــاص مبتابعتهــا واإلرشاف 

املاليــة  التقاريــر  إرســال  بعــدم  عليهــا، 

ــدة  ــات جدي ــد انتخاب ــني عق ــنوية إال ح والس

ملجالــس إدارتهــا، مســتغلة ضعــف قــدرة تلــك 

ــة.  ــى اإلرشاف واملتابع ــات ع الجه

بخــرباء  الجمعيــات  بعــض  تســتعني  كــام 

ــة، يشــرتط  خارجيــني لتقييــم أنشــطة الجمعي

بعــض املمولــني املشــاركة يف تقييــم املشــاريع 

التــي تنفذهــا الجمعيــة؛ بهــدف التأكــد مــن 

أن الجمعيــة قــد التزمــت ببنــود االتفاقيــة 

ــاركة  ــاوز املش ــى أال تتج ــام، ع ــة بينه املوقع

توجهــات  يف  التدخــل  إىل  وتذهــب  ذلــك 

الجمعيــة وأهدافهــا يف املجتمــع

إن مشــاركة تلــك األطــراف، كل يف مجــال 

تســاعد  إطــار مســؤولياته،  اختصاصــه ويف 

عــى تعزيــز مبــدأ املســاءلة والشــفافية يف 

عمــل الجمعيــات والهيئــات األهليــة وتســاهم 

ــجم  ــي تنس ــاريع الت ــج واملش ــذ الربام يف تنفي

ــن  ــن م ــالتها، ومتّك ــة ورس ــة الجمعي ــع رؤي م

اســتخدام املــوارد املتاحــة لــدى الجمعيــة 

ــه. ــل وج ــى أفض ع

الشــفافية يف نــر املعلومــات لــدى جمعيــات 

وهيئــات العمــل األهــي: 

واإلداريــة  املاليــة  التقاريــر  نــر  يســهم 

الســنوية مــن خــالل وســائل اإلعــالم املتعــددة 

واملتاحــة للجمهــور، يف تحقيــق مزيــد مــن 

الشــفافية ومتكــني املواطــن مــن االطــالع عــى 

واجــب  فمــن  للجمعيــة.  املاليــة  األعــامل 

الجمعيــات الوصــول إىل املواطــن مــن خــالل 

تبــادر  أن  املســتحب  ومــن  املعلومــات، 

املنظــامت األهليــة إىل نــر تقاريرهــا املاليــة 

الســنوية مــع تقريــر مدقــق الحســابات يف 

الوســائل  مــن  وغريهــا  املحليــة  الصحــف 

ــزة مــن  ــة األخــرى وخــالل فــرتة وجي اإلعالمي

الســنة املاليــة )أمــان، 2007(. 

مــن  مســتويني  بــني  التمييــز  املفيــد  مــن 

الشــفافية يف املنظــامت األهليــة: املســتوى 

ال  وهــذا  الخارجــي،  واملســتوى  الداخــي 

ــى حــدة،  ــام ع ــل معه ــم التعام ــي أن يت يعن

أن  يجــب  االتجاهــني  كال  يف  فالشــفافية 

ــة،  ــات األهلي ــل الهيئ ــة يف عم ــون متالزم تك

ــدأ  ــا تراعــي مب ــة بأنه ــي توصــف الجمعي ول

أن  عليهــا  املعلومــات  نــر  يف  الشــفافية 

تراعــي املســتويني معــاً.

وتعنــي الشــفافية الداخليــة، أيضــاً، توافــر 

املعلومــات الالزمــة حــول البنــى والهيــاكل 

النظــم  وتوضــح  الجمعيــة،  يف  التنظيميــة 

يف  املتبعــة  اإلداريــة  واإلجــراءات  املاليــة 

الجمعيــة والتــي متّكــن العاملــني مــن التعــرف 

إىل الجمعيــة واالنخــراط فيهــا بــكل يــرس 

وســهولة، مبــا ميكــن مــن فهــم املهــام املطلوبة 

ــة.  ــات الجمعي ــع سياس ــارض م ــا ال يتع مب

ـــإن  ـــة، ف ـــة أهمي ـــفافية الداخلي ـــام أن للش وك

ــاً، كـــون  ــة أيضـ ــة أهميـ ــفافية الخارجيـ للشـ

ـــى  ـــور ع ـــول الجمه ـــدف إىل حص ـــرية ته األخ

ــج  ــول برامـ ــا حـ ــي يحتاجهـ ــات التـ املعلومـ

الجمعيـــة ومشـــاريعها لالســـتفادة منهـــا. 

نـــر  تعنـــي  ال  الخارجيـــة  والشـــفافية 

ـــا  ـــازات حققته ـــن إنج ـــم م ـــاّم ت ـــات ع املعلوم
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الجمعيـــة فقـــط، بـــل نـــر معلومـــات 

حـــول املشـــاريع املســـتقبلية التـــي تســـعى 

لتنفيذهـــا، كـــام أن الشـــفافية تعنـــي نـــر 

املعلومـــات يف الوقـــت املناســـب وتوفـــري 

البيانـــات للجمهـــور، خاصـــة املســـتهدفني 

واملنتفعـــني مـــن نشـــاط املنظمـــة األهليـــة 

والباحثـــني، إضافـــة إىل املمولـــني )أمـــان، 

.)2007

ولـــي تتمتـــع الجمعيـــات بصفـــة الشـــفافية يف 

ـــد مـــن أن تعمـــل عـــى  نـــر املعلومـــات، ال ب

صياغـــة وإقـــرار مجموعـــة مـــن السياســـات 

ــن اإلدارة  ــاعد ومتكـ ــي تسـ ــراءات التـ واإلجـ

ـــور،  ـــات للجمه ـــر املعلوم ـــن ن ـــة م التنفيذي

ومتكـــن الجمهـــور مـــن حريـــة الوصـــول 

الحصـــول  يف  يرغـــب  التـــي  للمعلومـــات 

ـــذا فـــإن املســـؤولية التـــي تقـــع عـــى  عليهـــا، ل

عاتـــق الجمعيـــات يف إيصـــال املعلومـــات 

للجمهـــور كبـــرية، وعـــى كل جمعيـــة أن 

ـــي  ـــة واملتاحـــة والت تســـتخدم الوســـائل املمكن

ــة  ــات املاديـ ــم اإلمكانيـ ــع حجـ ــب مـ تتناسـ

ـــة  ـــع اإللكرتوني ـــل املواق ـــا - مث ـــرة لديه املتواف

املرئيـــة  اإلعـــالم  وســـائل  واســـتخدام 

ــائل  ــاء بالوسـ ــروءة وانتهـ ــموعة واملقـ واملسـ

الجمهـــور،  مـــع  وتتناســـب   - املطبوعـــة 

بحيـــث يكـــون قـــادراً عـــى الوصـــول إليهـــا 

بـــكل يـــرس وســـهولة.

االستنتاجات: 
الجمعيـــات  اإلدارة والحكـــم يف  إن نظـــام 

ـــطينية،  ـــة الفلس ـــة التنموي ـــامت األهلي واملنظ

ـــن  ـــاس م ـــون يف األس ـــي يتك ـــام طوع ـــو نظ ه

ثالثـــة مكونـــات: 

)الجمعيـــة  املرجعيـــة  الهيئـــة   - أولهـــا 

ـــرب  ـــي تعت ـــة( والت ـــة العام ـــة أو الهيئ العمومي

الســـلطة العليـــا يف الجمعيـــة. وثانيهـــا - 

ــل  ــن ِقبـ ــوض مـ ــو املفـ ــس اإلدارة وهـ مجلـ

الهيئـــة املرجعيـــة بتريـــف وإدارة شـــؤون 

ـــالل  ـــن خ ـــاره م ـــم اختي ـــذي يت ـــة، وال الجمعي

ـــة يحـــدد  ـــدورة انتخابي ـــة، ل ـــة االنتخابي العملي

ـــة. ـــا الزمني ـــة مدته ـــايس للجمعي ـــام األس النظ

وثالثهـــا: وجـــود وثيقـــة برنامجيـــة )الرؤيـــة 

الهيئـــة  تصوغهـــا  واألهـــداف(  والرســـالة 

ــرتاتيجية  ــة اإلسـ ــن الخطـ ــة، وتتضمـ املرجعيـ

للجمعيـــة، ليُسرتشـــد بهـــا يف وضـــع الربامـــج 

ـــا.  ـــة تنفيذه ـــوي الجمعي ـــي تن ـــاريع الت واملش

ـــع،  ـــون راب ـــات، مك ـــف الثامنيني ـــرز يف منتص ب

ليصبـــح فيـــام بعـــد مـــن أهـــم عنـــارص 

ــة  ــات األهليـ ــات والهيئـ ــم يف الجمعيـ الحكـ

اإلدارة  وهـــو  أال  الفلســـطينية،  التنمويـــة 

ــة،  ــة األهليـ ــة أو املنظمـ ــة للجمعيـ التنفيذيـ

ــرة  ــل النظـ ــون كان بفعـ ــذا املكـ ــروز هـ وبـ

ــذي  ــة الـ ــامت األهليـ ــدور املنظـ ــة لـ الدوليـ

اإلدارة  ثالـــث يف  معهـــا كطـــرف  تعامـــل 

ـــطيني إىل  ـــي الفلس ـــاع األه ـــم يف القط والحك

جانـــب القطـــاع العـــام الحكومـــي والقطـــاع 

اإلدارة  أطقـــم  متيـــزت  وقـــد  الخـــاص، 

ــالك  ــة، وامتـ ــات باملهنيـ ــة للجمعيـ التنفيذيـ

ــال  ــب يف مجـ ــة، والتدريـ ــات العلميـ الدرجـ

ـــر،  ـــة التقاري ـــا وكتاب ـــاريع وإدارته ـــداد املش إع

ـــالزم  ـــم ال ـــد الدع ـــني لتجني ـــال باملمول واالتص

ــات.  ــاريع الجمعيـ ــج ومشـ ــل برامـ لتمويـ

ومبـــا أن التدريـــب والتأهيـــل ركـــزا عـــى 

دون  الجمعيـــة،  يف  التنفيذيـــني  املوظفـــني 

ــس  ــة ومجالـ ــات املرجعيـ ــاء يف الهيئـ األعضـ

اإلدارة، فقـــد أحـــدث ذلـــك فجـــوة كبـــرية بـــني 

ـــدأت اإلدارة  ـــني ب ـــي ح ـــني، فف ـــدرات الطرف ق
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ــل  ــال العمـ ــربة يف مجـ ــزداد خـ ــة تـ التنفيذيـ

األهـــي، وتضـــع لـــه الخطـــط اإلســـرتاتيجية، 

ـــاريع  ـــج واملش ـــذ الربام ـــوال لتنفي ـــد األم وتجن

األهليـــة حتـــى وإن اختلفـــت مـــع الوثيقـــة 

الربنامجيـــة للجمعيـــة، فقـــد كان هنـــاك 

األعضـــاء  قـــدرات  تراجـــع يف  املقابـــل  يف 

يف الجمعيـــات األهليـــة؛ بســـبب النقـــص 

يف التأهيـــل مـــن جهـــة الســـتحواذ اإلدارة 

التنفيذيـــة عـــى الربامـــج التدريبيـــة بحجـــة 

التفـــرغ إلدارة شـــؤون الجمعيـــة أو بســـبب 

ـــة أخـــرى،  ـــن جه ـــم م انشـــغال األعضـــاء الدائ

ـــداً،  ـــات تحدي ـــذه الجمعي ـــاء ه ـــك أن أعض ذل

هـــم أعضـــاء يف أكـــرث مـــن منظمـــة أهليـــة، 

ــم أن  ــب عليهـ ــن الصعـ ــح مـ ــايل أصبـ وبالتـ

ــات. ــك الجمعيـ ــالً يف تلـ ــوا دوراً فاعـ ميارسـ

ــة  ــامت األهليـ ــات واملنظـ ــت الجمعيـ التزمـ

والهيئـــات  الخرييـــة  الجمعيـــات  بقانـــون 

ـــام 2000،  ـــم )1( للع ـــطيني رق ـــة الفلس األهلي

ـــة بالشـــكل  ـــة مرجعي ـــث وجـــود هيئ ـــن حي م

ال باملضمـــون، إذ إنهـــا وقفـــت عاجـــزة عـــن 

داخـــل  الدميقراطيـــة  العمليـــة  مامرســـة 

ـــح  ـــارب مصال ـــبب تض ـــة؛ بس ـــا التنظيمي بناه

الجمعيـــة والفئـــات املســـتهدفة فيهـــا، مـــع 

ــس اإلدارة  ــكلون مجالـ ــن يشـ ــح الذيـ مصالـ

ـــي انفـــردت يف الحكـــم  ـــة، الت واإلدارة التنفيذي

ــاء  ــن دون إعطـ ــامت مـ ــك املنظـ ــل تلـ داخـ

ــة أو  ــات املرجعيـ ــاركة الهيئـ ــال ملشـ أي مجـ

ــات  ــي الهيئـ ــا يبقـ ــي، مـ ــل املجتمعـ التدخـ

املرجعيـــة عاجـــزة عـــن القيـــام بدورهـــا 

والقيـــام باملهـــام واملســـؤوليات األساســـية 

املناطـــة بهـــا، والـــذي يظهـــر واضحـــاً مـــن 

خـــالل عـــدم االلتـــزام بتنظيـــم االجتامعـــات 

الســـنوية، مـــا يـــؤدى إىل عـــدم اطــّـالع الهيئـــات 

ـــة  ـــنوية اإلداري ـــر الس ـــى التقاري ـــة ع املرجعي

ـــم  ـــن تقيي ـــا م ـــدم متكنه ـــايل ع ـــة، وبالت واملالي

أداء الجمعيـــة ومســـاءلة مجالـــس اإلدارة 

التنفيذيـــة  التـــزام اإلدارة  وقيـــاس مـــدى 

ـــة  ـــع الوثيق ـــجم م ـــي تنس ـــج الت ـــذ الربام بتنفي

الربنامجيـــة. إن ضعـــف الهيئـــات املرجعيـــة 

ـــا،  ـــتها دوره ـــدم مامرس ـــة ع ـــاء نتيج ـــذي ج ال

أدى إىل ازديـــاد قـــوة اإلدارة التنفيذيـــة يف 

ـــة  ـــات املرجعي الجمعيـــات عـــى حســـاب الهيئ

ومجالـــس اإلدارة، ليصبـــح وجودهـــا مجـــرد 

إجـــراء شـــكي أمـــام القانـــون، وإلضفـــاء 

واملجتمـــع  الجمهـــور  أمـــام  الرعيـــة 

ــطيني.   الفلسـ

ـــة عنـــد مجالـــس   كـــام أن عـــدم وضـــوح الرؤي

اإلدارة حـــول دورهـــا يف إدارة الجمعيـــات، 

جعـــل هـــذا الـــدور يتضـــارب مـــع دور 

الهيئـــات املرجعيـــة، فبـــدالً مـــن أن يدعـــم 

وجـــود الهيئـــات املرجعيـــة، قـــام بتهميـــش 

دورهـــا مـــن خـــالل عـــدم االلتـــزام بإجـــراء 

ــاء  ــررة، واإلبقـ ــد املقـ ــات يف املواعيـ االنتخابـ

عـــى مجلـــس اإلدارة لفـــرتة تفـــوق الفـــرتة 

الزمنيـــة املحـــددة لهـــا، وســـيطرة مجالـــس 

اإلدارة عـــى تحديـــد العضويـــة يف الهيئـــات 

تنســـيب  بقـــرار  واســـتفرادها  املرجعيـــة، 

تضييـــق  إىل  أدى  مـــا  الجـــدد،  األعضـــاء 

نطـــاق العضويـــة وعـــدم الســـامح ألعضـــاء 

ــة إىل  ــة. باإلضافـ ــاب للجمعيـ ــدد باالنتسـ جـ

ـــداد  ـــس اإلدارة يف اإلع ـــري مجال ـــامل وتقص إه

الهيئـــات  اجتامعـــات  لتنظيـــم  والدعـــوة 

املرجعيـــة وخاصـــة الســـنوية منهـــا، والتـــي 

متكـــن الهيئـــات املرجعيـــة مـــن االطـــالع 

عـــى أوضـــاع الجمعيـــة ومناقشـــة التقاريـــر 

ـــق  ـــار مدق ـــنوية واختي ـــة الس ـــة واإلداري املالي
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ـــى  ـــي ع ـــور، الت ـــن األم ـــا م ـــابات، وغريه حس

الهيئـــات املرجعيـــة االطـــالع عليهـــا واملشـــاركة 

ــس اإلدارة.    ــع مجلـ ــتها مـ يف مناقشـ

ـــدم  ـــة وع ـــات املرجعي ـــف دور الهيئ أدى ضع

اإلدارة  مجالـــس  مســـاءلة  عـــى  قدرتهـــا 

وإخفـــاق مجالـــس اإلدارة يف أداء دورهـــا، ومـــن 

ــام  ــأداء املهـ ــة بـ ــام اإلدارة التنفيذيـ ــم قيـ ثـ

ـــيطرة اإلدارة  ـــا، إىل س ـــدالً عنه واملســـؤوليات ب

التنفيذيـــة عـــى مجلـــس اإلدارة، خاصـــة 

أن عـــدم التـــزام مجالـــس اإلدارة بإجـــراء 

االنتخابـــات، وتجاوزهـــا املـــدة القانونيـــة 

ــة  ــة الرعيـ ــا صفـ ــا، وفقدانهـ ــددة لهـ املحـ

ــا  ــي متتلكهـ ــوة التـ ــن القـ ــة، زاد مـ القانونيـ

اإلدارة التنفيذيـــة، لتصـــل إىل التدخـــل يف ســـري 

العمليـــة االنتخابيـــة أحيانـــاً. لـــذا حـــرص 

ــات  ــك الجمعيـ ــس تلـ ــاء مجالـ ــض أعضـ بعـ

ـــا  ـــس إم ـــك املجال ـــة تل ـــاء يف عضوي ـــى البق ع

ـــة أو ألهـــداف  ـــة اجتامعي ـــاظ عـــى مكان للحف

شـــخصية. ولتحقيـــق ذلـــك كان ال بـــد لهـــا 

ـــاب  ـــى حس ـــة ع ـــاء اإلدارة التنفيذي ـــن إرض م

ــا.  ــة وأهدافهـ ــح الجمعيـ مصالـ

ـــات  ـــى الجمعي ـــة ع ـــيطرت اإلدارة التنفيذي س

واملنظـــامت األهليـــة، بحيـــث أصبحـــت ال 

ـــة مبســـاءلتها،  ـــات املرجعي ـــد بحـــق الهيئ تعتق

أو التدخـــل يف شـــؤون الجمعيـــة، وعـــى 

الرغـــم مـــن امتالكهـــا مهـــارات عاليـــة يف 

واالتصـــال  األمـــوال  تجنيـــد  ويف  اإلدارة، 

ـــل  ـــى التعام ـــادرة ع ـــري ق ـــا غ ـــني، فإنه باملمول

ــق  ــة والتوافـ ــة العامـ ــة التنمويـ ــع الرؤيـ مـ

ــام  مـــع أولويـــات التنميـــة يف فلســـطني، أمـ

ـــا.  ـــي تحصـــل عليه ـــازات الت اإلغـــراءات واالمتي

   إن اإلشـــكالية يف العالقـــة بـــني اإلدارات 

ــى أداء  ــلباً عـ ــرت سـ ــة، أثـ ــتوياتها كافـ مبسـ

ــات  ــتجابة الحتياجـ تلـــك املنظـــامت يف االسـ

ــطني،  ــة يف فلسـ ــات التنميـ ــع وأولويـ املجتمـ

وقـــد بـــدا ذلـــك واضحـــاً يف اســـتجابتها 

ــات  ــاب أولويـ ــى حسـ ــول عـ ــدة املمـ ألجنـ

التنميـــة يف فلســـطني، مـــا أضعـــف أيضـــاً 

ـــة  ـــورة رؤي ـــى بل ـــات ع ـــك الجمعي ـــدرة  تل ق

مصـــادر  تنويـــع  رضورة  حـــول  واضحـــة 

التمويـــل التـــي تعتمـــد عليهـــا الجمعيـــات، 

ــني اإلدارات  ــل بـ ــيق والتواصـ ــاب التنسـ فغيـ

داخـــل  التنفيذيـــة  واإلدارات  التطوعيـــة 

تلـــك الجمعيـــات أســـهم يف عـــدم تنـــوع  

ـــل  ـــل، واعتامدهـــا عـــى التموي مصـــادر التموي

ــا  ــد، مـ ــدر وحيـ ــي كمصـ ــي األجنبـ الخارجـ

ـــي،  ـــع املح ـــات املجتم ـــادر تربع ـــا مص أفقده

ـــي  ـــل األه ـــاً يف العم ـــدراً رئيس ـــذي كان مص ال

ـــل  ـــع التموي ـــام تراج ـــابقة، ك ـــرتات الس يف الف

ـــدرة للدخـــل  ـــن إنشـــاء مشـــاريع م الناجـــم ع

ـــرى  ـــات األخ ـــى الخدم ـــاق ع ـــهم يف اإلنف تس

ـــي  ـــني والت ـــات للمواطن ـــا الجمعي ـــي تقدمه الت

مـــن املمكـــن أن تســـهم يف دميومـــة عمـــل 

ـــول  ـــروط املم ـــا ل ـــدم خضوعه ـــة وع الجمعي

ــه. وأجندتـ

عـــى الرغـــم مـــن أهميـــة دور مجالـــس 

توجيـــه  يف  املرجعيـــة  والهيئـــات  اإلدارة 

اإلدارة التنفيذيـــة ومراقبـــة كيفيـــة تســـيريها 

أمـــور الجمعيـــة ومـــدى تطبيقهـــا مـــا جـــاء 

يف الوثيقـــة الربنامجيـــة الخاصـــة بالجمعيـــة، 

يف  الصالـــح  الحكـــم  مبـــادئ  ومراعاتهـــا 

عملهـــا، وعـــى الرغـــم مـــن أهميـــة الـــدور 

ــك  ــه تلـ ــن أن تلعبـ ــن املمكـ ــذي كان مـ الـ

ـــم  ـــادئ الحك ـــة يف إرســـاء مب ـــات املرجعي الهيئ

ـــرب أساســـاً  ـــذي يعت ـــات، وال ـــح يف الجمعي الصال

ـــه  ـــا تطبيق ـــة ويلزمه ـــل اإلدارة التنفيذي يف عم
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ــرت  ــامت أظهـ ــك املنظـ ــإن تلـ ــا، فـ يف عملهـ

ــاءلة  ــم )املسـ ــق قيـ ــة يف تطبيـ ــدم الجديـ عـ

ــك  ــر ذلـ ــد ظهـ ــة(، وقـ ــفافية والنزاهـ والشـ

ـــراءات  ـــات واإلج ـــف السياس ـــالل ضع ـــن خ م

التـــي متكـــن مـــن املســـاءلة الداخليـــة؛ مـــا 

ـــن  ـــم م ـــة تت ـــم واملتابع ـــة التقيي ـــل عملي يجع

خـــالل العاملـــني يف الجمعيـــة، الذيـــن يقومـــون 

بتقييـــم أدائهـــم بأنفســـهم، وتقييـــم املشـــاريع 

ـــس اإلدارة  ـــاركة مجال ـــن دون مش ـــج م والربام

ـــم  ـــم تت ـــة التقيي ـــة، فعملي ـــات املرجعي والهيئ

ــدى  ــازات، ومـ ــة اإلنجـ ــاس مقارنـ ــى أسـ عـ

تحقيقهـــا أهـــداف املشـــاريع التـــي نفـــذت، 

وليـــس  مبقارنتهـــا مـــع الوثيقـــة الربنامجيـــة، 

كـــام أن عمليـــة املتابعـــة والتقييـــم تتـــم 

غالبـــاً بنـــاًء عـــى طلـــب املمـــول. 

العمـــل  الجمعيـــات ومنظـــامت  كـــام أن 

األهـــي ال تخضـــع للمتابعـــة مـــن قبـــل 

بشـــكل  الحكوميـــة  االختصـــاص  جهـــات 

مهنـــي ومســـتمر، بـــل تتـــم املتابعـــة يف بعـــض 

األحيـــان، ولبعـــض الجمعيـــات، بحســـب 

ـــة أو وزارة  ـــوزارة الداخلي ـــواردة ل ـــر ال التقاري

االختصـــاص.

وميكـــن إجـــامل ذلـــك يف رضورة تحمـــل 

ـــاون  ـــة التع ـــاح حال ـــؤولية إلنج ـــني املس الطرف

ــات ال  ــن الجمعيـ ــد مـ ــام، إذ إن العديـ بينهـ

ـــوزارة  ـــنوية ل ـــة أو الس ـــا املالي ـــدم تقاريره تق

االختصـــاص، ويف حـــال قيامهـــا بذلـــك ال 

ـــوزارة. كـــام  ـــة راجعـــة مـــن ال تتلقـــى أي تغذي

أن الجمعيـــات تقـــوم بتقديـــم تقاريرهـــا فقـــط 

لـــوزارة الداخليـــة، وذلـــك يف حـــال رغبتهـــا 

بإجـــراء انتخابـــات جديـــدة، مـــع العلـــم أن 

ال عالقـــة لـــوزارة الداخليـــة يف اإلرشاف عـــى 

أعـــامل الجمعيـــة بـــل تســـند تلـــك املهمـــة 

إىل وزارة االختصـــاص، ويقتـــر دور وزارة 

الداخليـــة عـــى منـــح التســـجيل الـــالزم 

ـــن  ـــري م ـــاك تقص ـــة، إذن هن ـــيس الجمعي لتأس

جانبـــني:

الجانـــب األول - امتنـــاع الجمعيـــات عـــن 

ـــوزارة املختصـــة،  ـــر الســـنوية لل ـــم التقاري تقدي

ـــى  ـــص ع ـــام ن ـــا ك ـــن واجباته ـــك م ـــع أن ذل م

ذلـــك القانـــون: بوجـــوب تقديـــم التقاريـــر 

خـــالل أربعـــة شـــهور مـــن انتهـــاء الســـنة، 

واملرتبـــط أساســـاً مبصادقـــة الهيئـــات املرجعيـــة 

عـــى التقاريـــر املاليـــة الســـنوية يف الغالـــب، إذ 

ـــن  ـــة م ـــون مصادق ـــب أن تك ـــر يج إن التقاري

ــوزارة  ــا لـ ــل تقدميهـ ــة قبـ ــات املرجعيـ الهيئـ

االختصـــاص.

الجانـــب الثـــاين - يتعلـــق بتقصـــري وزارة 

االختصـــاص يف أداء عملهـــا، والتـــي ال تتواصـــل 

ـــب،  ـــكل مناس ـــات بش ـــات والجمعي ـــع الهيئ م

ــم  ــات تقديـ ــن الجمعيـ ــب مـ ــي ال تطلـ فهـ

التقاريـــر، كـــام أنهـــا يف حـــال اســـتالم التقاريـــر 

للجمعيـــات،  راجعـــة  تغذيـــة  توفّـــر  ال 

وذلـــك يبـــدو واضحـــاً مـــن عـــدم مســـاءلة 

الجمعيـــات حـــول االختـــالف فيـــام بـــني 

املشـــاريع والربامـــج التـــي تنفذهـــا والرؤيـــة 

يتضمنهـــا  التـــي  الحقيقيـــة  واألهـــداف 

وانعـــكاس  للجمعيـــة،  األســـايس  النظـــام 

ـــي  ـــاريع الت ـــج واملش ـــوع الربام ـــى تن ـــك ع ذل

ـــذي  ـــت ال ـــات، يف الوق ـــك الجمعي ـــا تل تنفذه

يتمتـــع فيـــه املمـــول بالنصيـــب األكـــرب مـــن 

ـــج ومشـــاريع  ـــم لربام ـــة والتقيي ـــة املتابع عملي

الجمعيـــات. 

عـــى الرغـــم مـــام اتفـــق عليـــه املفكـــرون 

الصالـــح،  الحكـــم  مجـــال  يف  والباحثـــون 

مـــن صعوبـــة االلتـــزام التـــام بتطبيقـــات 
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ـــح  ـــن الواض ـــه م ـــح فإن ـــم الصال ـــادئ الحك مب

ــادئ  ــق مبـ ــرياً يف تطبيـ ــاً كبـ ــاك غيابـ أن هنـ

الهيئـــات  قبـــل  مـــن  الصالـــح  الحكـــم 

واإلدارات  اإلدارة  ومجالـــس  املرجعيـــة 

ــامت  ــات واملنظـ ــة يف إدارة الجمعيـ التنفيذيـ

ـــل  ـــذي يتحم ـــر ال ـــطينية، األم ـــة الفلس األهلي

مســـؤوليته الـــركاء يف إدارة عمـــل هـــذه 

الهيئـــات  األول  املقـــام  ويف  املنظـــامت، 

القيـــام  عـــن  تخلـــت  التـــي  املرجعيـــة 

ــدم  ــا وعـ ــى عاتقهـ ــاة عـ ــؤولية امللقـ باملسـ

ــا  ــه إياهـ ــا أعطتـ ــس اإلدارة مبـ ــزام مجالـ التـ

ــا  ــالل تفويضهـ ــن خـ ــة مـ ــات املرجعيـ الهيئـ

عـــى  وتعديهـــا  الجمعيـــة،  إدارة شـــؤون 

ـــا  ـــع إهامله ـــة م ـــات املرجعي ـــات الهيئ صالحي

دورهـــا، واإلدارة التنفيذيـــة التـــي أصبحـــت 

لهـــا صالحيـــات مطلقـــة دومنـــا أي رقابـــة أو 

ــا.  ــة لهـ متابعـ

ولتحســـني أداء املنظـــامت األهليـــة، وتخفيـــف 

حـــدة اآلثـــار املرتتبـــة عـــى عـــدم االلتـــزام 

ــإن  ــادئ الحكـــم الصالـــح، فـ بتطبيقـــات مبـ

عـــى الهيئـــات املرجعيـــة أن تُفّعـــل دورهـــا يف 

متابعـــة عمـــل إدارات الجمعيـــات واملنظـــامت 

الفاعـــل  دورهـــا  تســـتعيد  وأن  األهليـــة، 

بصفتهـــا املالـــك القانـــوين لهـــذه املنظـــامت.   

وعـــى الرغـــم مـــن أن قانـــون رقـــم )1( 

والهيئـــات  الخرييـــة  الجمعيـــات  بشـــأن 

ـــي  ـــض النصـــوص الت ـــن بع ـــد تضم ـــة، ق األهلي

تنظـــم عمـــل الهيئـــات املرجعيـــة ومجالـــس 

اإلدارة وتضـــع بعـــض األســـس لكيفيـــة إدارة 

ــا زال  ــه مـ ــة، فإنـ ــة واإلداريـ ــؤون املاليـ الشـ

ــواد  ــض املـ ــى بعـ ــالت عـ ــة إىل تعديـ بحاجـ

فيـــه، مـــا يعـــزز قيـــم النزاهـــة والشـــفافية 

ــا:  ــاءلة ومنهـ واملسـ

 أن يحـــدد القانـــون عـــدد أعضـــاء الهيئـــات 

ــاء  ــدد أعضـ ــل عـ ــث ال يقـ ــة، بحيـ املرجعيـ

ــة  ــة أو هيئـ ــة ألي جمعيـ ــات املرجعيـ الهيئـ

ـــة  ـــس اإلدارة خاص ـــاف مجل ـــة أضع ـــن ثالث ع

بعـــد الســـنة األوىل مـــن التأســـيس.

 أن يحـــدد القانـــون نســـبة زيـــادة ســـنوية 

ــا  ــة، مبـ ــات املرجعيـ ــاء الهيئـ ــدد أعضـ يف عـ

ال يقـــل عـــن %5 مـــن عـــدد األعضـــاء، مـــع 

احـــرتام رشوط العضويـــة التـــي يحددهـــا 

الهيئـــة  أو  للجمعيـــة  األســـايس  النظـــام 

ـــك  ـــه تل ـــذي متثل ـــع ال ـــم املجتم ـــاة حج ومراع

الجمعيـــات. 

أن يحـــدد القانـــون عـــدم جـــواز أن يشـــغل 

ـــة  ـــس اإلدارة، العضوي ـــه يف مجل ـــو نفس العض

يف مجلـــس اإلدارة أكـــرث مـــن مرتـــني متتاليتـــني.  

ـــات  ـــزم الجمعي ـــاً يل ـــون نص ـــن القان أن يتضم

يف  واإلداريـــة  املاليـــة  تقاريرهـــا  بنـــر 

الصحـــف املحليـــة. 

أمـــا فيـــام يتعلـــق بـــدور وزارة االختصـــاص 

ـــات  ـــم عمـــل الجمعي ـــي تعمـــل عـــى تنظي الت

عـــى  واإلرشاف  األهليـــة  واملنظـــامت 

نشـــاطاتها، فالبـــد مـــن اإلجـــراءات اآلتيـــة:

العمـــل عـــى تشـــكيل دوائـــر مختصـــة 

عـــى  لـــإلرشاف  املختلفـــة  الـــوزارات  يف 

جمعيـــات العمـــل األهـــي وأن تعمـــل عـــى 

ــني ذوي  ــن املوظفـ ــالزم مـ ــدد الـ ــري العـ توفـ

الخـــربة والكفـــاءة يف العمـــل األهـــي. 

أن تطلـــب وزارة االختصـــاص مـــن الهيئـــات 

والجمعيـــات األهليـــة تقديـــم التقاريـــر املاليـــة 
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واإلداريـــة يف موعدهـــا املحـــدد، وأن تتخـــذ 

ــد الجمعيـــات غـــري  ــراءات الالزمـــة ضـ اإلجـ

امللتزمـــة.  

الجمعيـــات  االختصـــاص  وزارة  تدعـــو  أن 

ــات  ــات والهيئـ ــات الجمعيـ ــد انتخابـ إىل عقـ

يف موعدهـــا املحـــدد، واتخـــاذ اإلجـــراءات 

ــة.  ــات املخالفـ ــد الجمعيـ ــة ضـ الالزمـ

أن تعمـــل وزارة االختصـــاص عـــى تكثيـــف 

ـــات  ـــات وهيئ ـــع جمعي ـــاون م التنســـيق والتع

ـــام.  ـــح الع ـــدم الصال ـــا يخ ـــي مب ـــل األه العم

أن تخصـــص الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية 

ــرى  ــدول األخـ ــام يف الـ ــا كـ ــداً يف موازنتهـ بنـ

ـــي  ـــة ل ـــامت األهلي ـــات واملنظ ـــم الجمعي لدع

ــي  ــل الخارجـ ــر بالتمويـ ــن التأثـ ــا مـ تحميهـ

ومبـــا يفرضـــه مـــن أجنـــدة عليهـــا.

أمـــا عـــى صعيـــد جمعيـــات ومنظـــامت 

العمـــل األهـــي الفلســـطيني، فعليهـــا تشـــكيل 

ــامت  ــات واملنظـ ــة للجمعيـ ــادات نوعيـ اتحـ

املختلفـــة،  القطاعـــات  األهليـــة بحســـب 

لتعمـــل عـــى تنظيـــم العمـــل األهـــي، والقيـــام 

ـــا  ـــزم به ـــلوك تلت ـــة س ـــادرات إصـــدار مدون مبب

ـــة  ـــون نابع ـــة تك ـــات األهلي ـــات والهيئ الجمعي

مـــن قناعـــات تلـــك املنظـــامت وأن تعمـــل 

ـــا  ـــرض عليه ـــها ال أن تف ـــا بنفس ـــى صياغته ع

ـــت  ـــل يف الوق ـــام يحص ـــرى ك ـــراف أخ ـــن أط م

ـــاق رشف ينظـــم العمـــل  ـــداد ميث الحـــايل، وإع

ـــم النزاهـــة  األهـــي الفلســـطيني مبـــا يعـــزز قي

ـــات  ـــه الجمعي ـــزم ب ـــفافية تلت ـــاءلة والش واملس

ــع  ــاركتها يف وضـ ــالل مشـ ــن خـ ــاء مـ األعضـ

ـــيق  ـــل التنس ـــه. وتفعي ـــاق وصياغت ـــذا امليث ه

ـــل  ـــات العم ـــات وهيئ ـــني جمعي ـــبيك ب والتش

ـــل  ـــن التكام ـــدر م ـــرب ق ـــق أك ـــي، لتحقي األه

فيـــام بينهـــا وتحســـني نوعيـــة الخدمـــات 

املقدمـــة للمواطنـــني ومنـــع تكـــرار الربامـــج 

واملشـــاريع عـــى حســـاب نوعيتهـــا.

إن االلتفـــات إىل تطبيقـــات الحكـــم الصالـــح 

ــل  ــات ومنظـــامت العمـ ــل الجمعيـ ــن قبـ مـ

األهـــي يعـــزز الـــدور الـــذي مـــن املمكـــن 

االتفـــاق  يف  األهـــي  القطـــاع  يلعبـــه  أن 

عـــى أجنـــدة وطنيـــة، تســـتند إىل أولويـــات 

ـــطيني.  ـــع الفلس ـــات املجتم ـــة واحتياج التنمي
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حمالت المقاطعة ودورها في مقاومة االحتالل
بقلم: صالح الخواجا

مجربـــة  فلســـطينية  دعـــوة  املقاطعـــة 

وذات عمـــق متجـــذر يف تاريـــخ الشـــعب 

اإلســـتعامر  ضـــد  وكفاحـــه  الفلســـطيني 

والقـــوة اإلحتالليـــة ومظاهـــر اإلســـتيطان 

التـــي تفـــرض عـــى الفلســـطينيني بقـــوة 

ــا  ــا فيهـ ــة مبـ ــات العنريـ الســـالح والسياسـ

سياســـة التطهـــري العرقـــي التـــي تّوجـــت ببنـــاء 

الفلســـطينية  نظـــام األبرتهايـــد يف األرايض 

املحتلـــة، والـــذي بـــدأ منـــذ عرينيـــات 

القـــرن املـــايض.

ـــاط  ـــار نش ـــة يف إط ـــالت املقاطع ـــاءت حم ج

كفاحـــي منظـــم أو عفـــوي، ولكنهـــا مـــا زالـــت 

محـــدودًة جغرافيـــاً وسياســـياً، وال تتســـم 

باالســـتمرارية، وبالتـــايل مل تحقـــق األهـــداف 

املرجـــوة منهـــا.

منتلـــك  الفلســـطينيني  نحـــن  زلنـــا  مـــا 

مبـــادرات شـــعبية جامعيـــة وفرديـــة تؤكـــد 

ـــان  ـــة باإلمي ـــي مليئ ـــاركة، وه ـــة يف املش الرغب

بأهميـــة هـــذا الســـالح الشـــعبي يف النضـــال 

ـــث إن حمـــالت املقاطعـــة  ـــالل، حي ضـــد االحت

تتســـع وتجـــد رشكاء لهـــا عـــى املســـتوى 

الـــدويل وتتفاعـــل بأثـــر مرتاكـــم ومتصاعـــد 

ــوق  ــني لحقـ ــة الداعمـ ــاء العدالـ ــع أصدقـ مـ

الشـــعب الفلســـطيني واملنارصيـــن لكفاحـــه 

ــد. ــة واألبرتهايـ ــد العنريـ ضـ

ــن أي  ــرث مـ ــوم أكـ ــة اليـ ــت املقاطعـ أصبحـ

وقـــت مـــى مدعومـــًة عربيـــاً ودوليـــاً، 

ــدور  ــة لـ ــؤولية التاريخيـ ــع املسـ ــن موقـ مـ

ـــع  ـــة واملجتم ـــطينية والعربي ـــري الفلس الجامه

ـــل  ـــع تحم ـــى الجمي ـــذا ع ـــدويل، وله ـــدين ال امل

ـــة  ـــة والوطني ـــية واألخالقي ـــؤولياته السياس مس

ــل«. ــة »إرسائيـ يف مناهضـ

 تعمـــل حملـــة املقاطعـــة عـــى إعـــادة 

االعتبـــار إىل نضـــال الشـــعب الفلســـطيني 

ــس  ــري، وتؤسـ ــل العنـ ــام الفصـ ــد نظـ ضـ

ـــة  ـــكل حرك ـــة تش ـــن دويل فاعل ـــة تضام لحرك

ــة  ــدأ مبقاطعـ ــرة، تبـ ــة ومؤثـ ــة فاعلـ ضاغطـ

ـــة  ـــات األكادميي ـــة، والعالق املنتجـــات اإلرسائيلي

والعلميـــة والبحثيـــة، وتواصـــل جهودهـــا 

والصناعـــي  التجـــاري  التبـــادل  لوقـــف 

والعســـكري معهـــا.

البـــد مـــن البـــدء بحملـــة دوليـــة ملقاطعـــة 

السياســـية  قيادتهـــا  ومالحقـــة  إرسائيـــل 

والعســـكرية واألمنيـــة والـــركات والهيئـــات 

الداعمـــة الســـتيطانها االســـتعامري باعتبـــاره 

ـــدويل واإلنســـاين  ـــون ال ـــة نظـــر القان مـــن وجه

جرميـــة حـــرب مســـتمرة يتوجـــب مالحقـــة 

القامئـــني عليهـــا وداعميهـــا عـــى مـــا يرتكبونـــه 

ومـــا زالـــوا مـــن جرائـــم بحـــق األطفـــال 

ــات  ــرىض واملؤسسـ ــاء واملـ ــباب والنسـ والشـ

ــعب  ــات الشـ ــة ومقدسـ ــة والصحيـ التعليميـ

ــطيني. الفلسـ

يف  ميثاقهـــا  يف  املتحـــدة  األمـــم  أتاحـــت 

ــا  ــرر مـ ــادة »41« ملجلـــس األمـــن أن يقـ املـ

ـــن  ـــي تتضم ـــري الت ـــن التداب ـــاذه م ـــب إتخ يج

ـــه،  ـــذ قرارات إســـتخدام القـــوات املســـلحة لتنفي
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ـــدة  ـــم املتح ـــاء األم ـــن أعض ـــب م ـــه أن يطل ول

وقـــف الصـــالت اإلقتصاديـــة واملواصـــالت 

ــة  ــة والربيديـ ــة والجويـ ــة والبحريـ الحديديـ

ـــاً أو  ـــاً جزئي ـــة والالســـلكية وغريهـــا وقف والربقي

كليـــاً وقطـــع العالقـــات الدبلوماســـية.

ـــذا  ـــن ه ـــري م ـــدة تداب ـــم املتح ـــذت األم  إتخ

النـــوع بحـــق جنـــوب إفريقيـــا بســـبب 

ــرار  ــز العنـــري مبوجـــب قـ ــة التمييـ سياسـ

مجلـــس األمـــن 232 يف كانـــون الثـــاين 1966 

وغـــريه مـــن القـــرارات امللزمـــة.

لجـأت الشـعوب إلسـتخدام املقاطعة كوسـيلة 

ناجحـة ملقاومـة اإلحتـالل واإلسـتعامر، ومـن 

أبـرز األمثلـة عـى ذلـك :

أواخـــر  يف  الفالحـــني،  حلـــف  إمتنـــع    *

ـــدا  ـــر إيرلن ـــة تحري ـــالل حرك ـــرن الــــ 19 خ الق

ــل  ــن التعامـ ــة، مـ ــيطرة اإلنكليزيـ ــن السـ مـ

مـــع وكيـــل أحـــد اللـــوردات اإلنكليـــز مـــن 

أصحـــاب اإلقطاعيـــات الزراعيـــة يف إيرلنـــدا.

*  قاطـــع الشـــعب الصينـــي يف العـــام 1906 

ــع  ــى وضـ ــاً عـ ــة احتجاجـ ــع األمريكيـ البضائـ

ــرة  ــى هجـ ــوداً عـ ــة قيـ ــلطات األمريكيـ السـ

ــريكا.  ــني إىل أمـ الصينيـ

*  أصـــدر حـــزب الوفـــد املـــري بعـــد 

ـــراراً  ـــام 1921 ق ـــول يف الع ـــعد زغل ـــال س إعتق

ـــة  ـــرار املقاطع ـــمل ق ـــز، وش ـــة اإلنجلي مبقاطع

حـــث املريـــني عـــى ســـحب ودائعهـــم 

ــار  ــة وحـــث التجـ ــارف اإلنجليزيـ ــن املصـ مـ

املريـــني عـــى أال يشـــحنوا بضائعهـــم مـــن 

ـــم  ـــن ث ـــة، وم الخـــارج عـــى الســـفن اإلنجليزي

وصـــل ذلـــك إىل مقاطعـــة اإلنجليـــز بشـــكل 

شـــامل.

ــدي  ــا غانـ ــدي املهامتـ ــم الهنـ ــا الزعيـ *  دعـ

شـــعبه ملقاطعـــة البضائـــع الربيطانيـــة عـــن 

طريـــق تعزيـــز إنتـــاج واســـتهالك املنتجـــات 

ضـــد  احتجاجـــي  كأســـلوب  الهنديـــة 

ـــة  ـــم »حرك ـــوة باس ـــت الدع ـــتعامر، وعرف االس

ســـواديي«.

ويف التاريـــخ العـــريب الفلســـطيني كانـــت 

محطـــات ميكـــن التذكـــري بهـــا ألهميتهـــا يف 

ــا: ــة، ومنهـ ــة املقاطعـ ثقافـ

*  دعا مؤمتر الجمعية اإلسـالمية واملسـيحية يف 

مدينـة نابلس يف العام 1920، وجهاء فلسـطني 

مقاطعـة  إىل  املزارعـني  واتحـادات  والفالحـني 

وتجاريـة،  اقتصاديـة  تامـة  مقاطعـة  اليهـود 

والعقـارات  األرايض  بيـع  عـن  واالمتنـاع 

وتحرميـه.

ـــاً ألول مـــرة  *  اتخـــذت املقاطعـــة بعـــداً عربي

ـــن ســـورية  ـــرب م ـــون ع ـــا أقســـم مندوب عندم

ـــد  ـــامع عق ـــطني يف اجت ـــان وفلس واألردن ولبن

يف القـــدس عـــام 1927 عـــى منـــع بيـــع األرايض 

لليهـــود ومقاطعـــة املصنوعـــات واملتاجـــر 

ـــة. اليهودي

*  شـــكلت ثـــورة 36 حالـــة عصيـــان مـــدين، 

ســـورية،  يف  شـــعبياً  مســـاندتها  ومتـــت 

ـــع  ـــة م ـــم العالق ـــم تنظي ـــان، وت واألردن، ولبن

ـــالل  ـــن خ ـــان م ـــادة العصي ـــطينيني وقي الفلس

ـــة  ـــود حرك ـــت تق ـــي كان ـــة الت ـــان القومي اللج

ــذاك. ــدين آنـ ــان املـ اإلرضاب والعصيـ

*  دعا مؤمتر بلودان يف سـورية يف العام 1937 

والـذي ضـم مندوبـني مـن العـراق، وسـورية، 

واألردن، ولبنـان، ومر، وفلسـطني إىل توسـيع 

حـدود املقاطعـة للـدول األجنبيـة التـي تدعم 

مـروع االسـتيطان اليهودي يف فلسـطني.

*  أقـــرت املقاطعـــة الرســـمية ســـنة 45 حيـــث 

قـــرر مجلـــس الجامعـــة العربيـــة 02/12/45 

ــطني  ــة يف فلسـ ــات اليهوديـ ــة املنتجـ مقاطعـ
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وتشـــكيل مكتـــب دائـــم ولجـــان يف جميـــع 

الـــدول العربيـــة.

*  حـــددت الجامعـــة العربيـــة يف العـــام 1954 

القواعـــد املنظمـــة للمقاطعـــة وطبيعـــة الســـلع 

ــا  ــب اتخاذهـ ــات الواجـ ــطة والعقوبـ واألنشـ

بحـــق املخالفـــني، وحـــددت مبـــدأ مهـــامً بوقف 

ـــة  ـــع أشـــكال املعامـــالت االقتصادي ـــع جمي ومن

ـــارشة  ـــري املب ـــارشة وغ ـــة املب ـــة واملالي والتجاري

مـــع رشكات تســـاهم أو تديرهـــا إرسائيـــل 

ــات  ــة الـــركات واملؤسسـ ــمل املقاطعـ وتشـ

ـــم االقتصـــاد اإلرسائيـــي  األجنبيـــة التـــي تدع

ـــوين. ـــوذ صهي ـــا نف ـــي فيه الت

* تجلـــت أوســـع حملـــة للمقاطعـــة والعصيـــان 

املـــدين يف االنتفاضـــة األوىل، وكانـــت أوســـع 

حملـــة شـــعبية فيهـــا خـــالل الســـنوات 

الثـــالث األوىل مـــن االنتفاضـــة الفلســـطينية 

ـــة  ـــا إىل ترســـيخ الحامي الباســـلة، ودعـــي خالله

ــالل  ــن خـ ــي مـ ــاد الوطنـ ــعبية لالقتصـ الشـ

االعتـــامد عـــى الـــذات والتنميـــة الفلســـطينية، 

ـــى  ـــة األق ـــوات يف يف انتفاض ـــددت الدع وتج

إال أنهـــا بقيـــت محـــدودة.

ـــة الفلســـطينية للمقاطعـــة  *  انطلقـــت الحمل

يف   2004 العـــام  يف  والثقافيـــة  األكادمييـــة 

ـــن 170  ـــرث م ـــع أك ـــاي ووق ـــوى اله ـــرى فت ذك

ــطينية يف  ــة فلسـ ــاد ومنظمـ ــة واتحـ مؤسسـ

ــاً يدعـــوا  فلســـطني والشـــتات نـــداًء تاريخيـ

ــد  ــة ضـ ــعبية عامليـ ــة شـ ــة مدنيـ إىل مقاومـ

إرسائيـــل.

ـــة  ـــة داعم ـــة ودولي ـــات عربي ـــتوقفنا محط تس

ـــا متثلـــت بالقـــرارات واملواثيـــق  ـــة قضيتن لعدال

واملواقـــف التـــي تؤكـــد مروعيـــة الكفـــاح 

الوطنـــي بأشـــكاله املتعـــددة واملتنوعـــة والتـــي 

تحددهـــا الظـــروف الذاتيـــة واملوضوعيـــة 

لنجاعـــة وتأثـــري هـــذا الشـــكل أو ذاك.

للمنتجـــات  املقاطعـــة  حمـــالت  جـــاءت 

اإلرسائيليـــة، كمقدمـــة النتفاضـــة دوليـــة 

ـــألرايض الفلســـطينية  ـــل ل ـــالل إرسائي ضـــد احت

تـــم  التـــي  العنريـــة  السياســـة  وضـــد 

ـــة  ـــة عنري ـــا بوصـــف الصهيوني ـــد عليه التأكي

ـــاز التاريخـــي  ـــك اإلنج ـــريدن، وكذل ـــر ب يف مؤمت

ــاء يف  ــا جـ ــعبية ومـ ــة الشـ ــة املقاومـ لعدالـ

ــاي. فتـــوى الهـ

بعـــد االعـــرتاف بفلســـطني عضـــواً مراقبـــاً يف 

ــن  ــرث مـ ــامم ألكـ ــة واالنضـ ــة العامـ الجمعيـ

املجـــال  فتـــح  اتفاقيـــة  15 منظمـــة و18 

واســـعاً للبنـــاء عـــى مـــا أنجـــز لخلـــق 

حـــراك شـــعبي داعـــم مبشـــاركة القـــوى 

ـــع  ـــامت املجتم ـــات ومنظ ـــات والنقاب والفعالي

ـــة  ـــيع حمل ـــك لتوس ـــطيني، وذل ـــدين الفلس امل

ـــة  ـــى حكوم ـــات ع ـــرض العقوب ـــة وف املقاطع

ـــن  ـــدد م ـــة لع ـــتعامرية، إضاف ـــتيطان االس االس

القـــرارات والحقـــوق يف القانـــون الـــدويل 

ألشـــكال ومروعيـــة وأحقيـــة الكفـــاح ضـــد 

ــالل. االحتـ

املقاطعـــة  حملـــة  أهميـــة  يؤكـــد  هـــذا 

للمنتجـــات والبضائـــع اإلرسائيليـــة، مبـــا يف 

ـــأيت هـــذا  ـــة الشـــعبية، وي ـــك ســـالح املقاوم ذل

الشـــكل يف تعريفـــه باملقاومـــة املشـــاركة، 

الـــذي يعطـــي حـــق املشـــاركة لـــكل فئـــات 

ـــر  ـــرف النظ ـــطيني ب ـــعب الفلس ـــاء الش وأبن

والعمـــر  والعـــرق  والديـــن  اللـــون  عـــن 

ــن  ــع مـ ــن الجميـ ــة، وميّكـ ــة الصحيـ والحالـ

مقاطعـــة منتجـــات االحتـــالل حتـــى الـــدواء 

الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي  واحتياجـــات 

واألطفـــال.

ــة  ــن املقاومـ ــكل مـ ــذا الشـ ــق هـ ــن يحقـ لـ
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ــن  ــزءاً مـ ــاره جـ ــو دون اعتبـ ــدف املرجـ الهـ

ــا  ــر لهـ ــاملة، يتوافـ ــة شـ ــرتاتيجية وطنيـ إسـ

األســـاس الســـيايس والتنظيمـــي لدعـــم هـــذا 

والكفـــاح ضـــد  املقاومـــة  مـــن  الشـــكل 

ــادر  ــة بـ ــأيت حملـ ــتيطاين، وتـ ــالل االسـ االحتـ

ونشـــاط  اإلرسائيليـــة  البضائـــع  ملقاطعـــة 

والحملـــة  املســـتهلك  حاميـــة  جمعيـــات 

الشـــعبية ملقاطعـــة البضائـــع اإلرسائيليـــة 

وفعاليـــات االتحـــادات النســـوية واملجموعـــات 

الشـــبابية وحملـــة قاطـــع احتاللـــك وغريهـــا 

ـــن  ـــل م ـــزء أصي ـــة كج ـــادرات املحلي ـــن املب م

الحمـــالت الشـــعبية املحليـــة، وكلـــام كانـــت 

أكـــرث  ورســـالة  رؤيـــة  تقـــدم  الحمـــالت 

تنظيـــامً وانتشـــاراً؛ أسســـت لرتاكـــم منظـــم 

وواع لعمليـــة املقاطعـــة وعندهـــا تســـتطيع 

ــق: تحقيـ

الشـــعبية  املقاومـــة  ثقافـــة  اســـتعادة   *

ـــعب  ـــاء الش ـــي ميكـــن لـــكل أبن الواســـعة الت

الفلســـطيني االنخـــراط بهـــا.

ـــم  ـــي ودع ـــاد الوطن ـــة االقتص ـــز حامي *  تعزي

ـــا. ـــة ومتكينه ـــات الوطني املنتج

خـارس  ملـروع  االحتـالل  بتحويـل  البـدء   *

هـزة  إىل  تصـل  تصاعديـة  تراكميـة  بعمليـة 

أنهـا  إرسائيـل وخصوصـا  كـربى يف  اقتصاديـة 

تبيـع منتجـات إرسائيليـة يف السـوق املحليـة 

الفلسـطينية بقيمـة تزيـد عى أربعـة مليارات 

دوالر عـالوة عـى  االسـتثامر يف املسـتوطنات 

إن  حيـث  الرضيبيـة،  والعائـدات  واألغـوار 

عائـدات حكومـة االحتـالل مـن االسـتثامر يف 

األغـوار تقـارب مليـار دوالر، وأكـرث مـن ذلـك 

املناطـق  يف  املسـتوطنات  يف  االسـتثامر  فـإن 

املحتلـة يزيـد عـى %15 مـن الناتـج القومـي 

احتسـاب  دون  هـذا  االحتـالل،  لحكومـة 

مـن  وغريهـا  واألبحـاث  السـياحة  عائـدات 

املحتلـة. املناطـق  يف  االسـتثامرات 

املســـتفيدة  األغلبيـــة  مصالـــح  تهديـــد   *

مبـــارشة مـــن االحتـــالل، حيـــث إن أكـــرث 

ـــة  ـــن الصهاين ــكان %25 م ـــع السـ ـــن رب م

ـــارش عـــى  يســـتفيدون ويعتمـــدون بشـــكل مب

مشـــاريع وبرامـــج التشـــغيل والتوظيـــف يف 

املجـــاالت التعليميـــة، اإلســـكانية، التجاريـــة، 

ــالل يف األرايض  ــود االحتـ ــى وجـ ــن عـ واألمـ

ـــي بحســـب  ـــذا يعن ـــة، وه الفلســـطينية املحتل

النتائـــج تكبيـــد االحتـــالل خســـائر باهظـــة، 

ـــل  ـــاراً، يف ظ ـــاداً منه ـــية واقتص ـــة متفش وبطال

ـــتمرة. ـــاملة ومس ـــة وش ـــعبية منظم ـــة ش حمل

* يســـاعد وجـــود أكـــرث مـــن 210 مســـتوطنات 

 600.000 عـــى  يزيـــد  ومـــا  اســـتعامرية 

مســـتوطن اســـتعامري، عـــى تجنيـــد دعـــم 

مبليـــارات الـــدوالرات لتعزيـــز االســـتيطان 

ــات  ــات ومؤسسـ ــن دول وحكومـ ــنوياً مـ سـ

تواجـــه  أن  يجـــب  لالســـتيطان.  داعمـــة 

باعتبـــار  وحقوقيـــة  قانونيـــة  مبالحقـــة 

جرميـــة  املحتلـــة  األرايض  يف  االســـتيطان 

حـــرب يعاقـــب عليهـــا القانـــون الـــدويل 

ــة.  ــات الدوليـ ــة الجنايـ ــه محكمـ ــام أقرتـ كـ

وهـــذا مـــا بـــدأت مالمحـــه عـــى مســـتوى 

رســـمي مبوقـــف االتحـــاد األورويب بوضـــع 

ـــور  ـــتعمرات وتط ـــع املس ـــى بضائ ـــات ع عالم

لوقـــف أي تعـــاون أو دعـــم أو رشاكـــة مـــع 

أي مؤسســـة أو رشكـــة إرسائيليـــة تعمـــل يف 

ـــك  ـــع ذل ـــة، وتب ـــطينية املحتل ـــق الفلس املناط

قـــرار وقـــف اســـترياد الـــرثوة الحيوانيـــة 

والزراعيـــة مـــن املســـتعمرات، أمـــا موقـــف 

ـــة  ـــاً باإلضاف ـــا فقـــد كان متقدم ـــوب إفريقي جن

إىل موقـــف دول أمـــريكا الالتينيـــة املميـــز 
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ـــى  ـــدوان ع ـــد الع ـــث بع ـــدور الحدي ـــث ي حي

ـــع  ـــة م ـــة االقتصادي ـــف االتفاقي ـــن وق ـــزة ع غ

ـــل  ـــن قب ـــة م ـــوادر ممكن ـــاك ب ـــل، وهن إرسائي

ــد. ــني والهنـ ــيا والصـ روسـ

ــارة  ــن خسـ ــة عـ ــالت املقاطعـ ــفرت حمـ أسـ

ـــدوالرات وخســـارة  ـــارات ال ـــة ملي رشكات دولي

تعاقـــد  لهـــا  رشكات  عطـــاءات  إرسائيـــل 

واتفاقيـــات مـــع االحتـــالل مثـــل رشكـــة 

ـــة  ـــات أكادميي ـــك مقاطع ـــا وG4S، وكذل فيولي

مثـــل العـــامل الفيزيـــايئ العاملـــي ســـتيفن 

هوكينـــغ  الـــذي رفـــض املشـــاركة يف مؤمتـــر 

ــني  ــن الفنانـ ــدد مـ ــة عـ ــليا، ومقاطعـ هرتسـ

الدوليـــني مثـــل املغنـــي الرويجـــي املشـــهور 

مـــودي الـــذي ألغـــى حفلتـــه املقـــررة يف 

تـــل أبيـــب، وســـحب اســـتثامرات يف رشكات 

تعمـــل  إرسائيليـــة  ومؤسســـات  وبنـــوك 

يف املســـتعمرات مثـــل صنـــدوق التقاعـــد 

ــر  ــدوق يديـ ــذا الصنـ ــي  PGG، هـ الرويجـ

اســـتثامرات 2.5 مليـــون شـــخص، وأعلـــن 

يف شـــهر شـــباط مـــن هـــذا العـــام أكـــرب 

ـــة  ـــوك إرسائيلي ـــة بن ـــا مقاطع ـــوك يف أوروب البن

وقطعـــت رشكـــة امليـــاه الهولنديـــة »فيتـــر« 

عالقاتهـــا مـــع رشكـــة امليـــاه اإلرسائيليـــة 

الحكومـــة  أبلغـــت  كـــام  »مكـــروت«، 

ـــتتوقف  ـــا س ـــالل أنه ـــة االحت ـــة حكوم الروماني

عـــن إرســـال عـــامل إىل دولـــة االحتـــالل 

ـــك  ـــتعمرات، وكذل ـــغيلهم يف املس ـــبب تش بس

توقفـــت جنـــوب إفريقيـــا عـــن اســـترياد 

ـــت ألن  ـــر املي ـــا يف البح ـــم تصنيعه ـــات ت منتج

مصدرهـــا مناطـــق محتلـــة وتطـــور املوقـــف 

ـــا  ـــية نيته ـــة وفرنس ـــالن رشكات بريطاني إىل إع

مـــع  تعاطيهـــا  بســـبب  مقاطعـــة رشكات 

املســـتعمرات، إضافـــة إىل املقاطعـــة األكادمييـــة 

ـــة يف  ـــات األمريكي ـــة الدراس ـــل »مؤسس ـــن قب م

نهايـــة العـــام املـــايض  ) ASA (وهـــي متثـــل 5 

ـــة. ـــة متنوع ـــاالت أكادميي ـــث يف مج آالف باح

تؤســـس حمـــالت املقاطعـــة االقتصاديـــة 

واألكادمييـــة والعلميـــة والفنيـــة لتوســـيع 

ــر  ــة بحظـ ــدأت باملطالبـ ــي بـ ــالت التـ الحمـ

اســـترياد  الصناعـــات العســـكرية مـــن دولـــة 

حكومـــة  صـــادرات  باعتبارهـــا  االحتـــالل 

االحتـــالل الرئيســـة والتـــي تقـــدر مبيعاتهـــا 

ـــة  ـــار دوالر. باإلضاف ـــواىل 45 ملي ـــنوية بح الس

ـــع  ـــات م ـــن االتفاقي ـــد م ـــا بالعدي إىل إرضاره

ــن  ــدد مـ ــني وعـ ــاد األورويب واألمريكيتـ االتحـ

ـــالل  ـــات االحت ـــي منتج ـــي تعف ـــامل الت دول الع

ــن الجـــامرك والرضائـــب. مـ

ـــي  ـــق تاريخ ـــاب ح ـــطينيني أصح ـــن الفلس نح

ــعبية،  ــة والشـ ــا الوطنيـ ــا ومقدراتنـ يف أرضنـ

وضـــع  علينـــا  لزامـــاً  أصبـــح  ولحاميتهـــا 

ـــة تدعـــم حمـــالت  إســـرتاتيجية سياســـية وطني

الشـــعبية  املبـــادرات  وتعـــزز  املقاطعـــة 

ــن  ــدة عـ ــون بعيـ ــالل، وتكـ ــة االحتـ ملقاطعـ

املواقـــف  يف  والتباينـــات  االجتهـــادات 

املقاطعـــة  حمـــالت  لترتســـخ  السياســـية، 

للبضائـــع اإلرسائيليـــة كأحـــد أشـــكال املقاومـــة 

الشـــعبية والتـــي ميكـــن أن تكبـــد االحتـــالل 

ـــة  ـــس لحمل ـــة وتؤس ـــة فادح ـــائر اقتصادي خس

العـــامل  دول  يف  شـــوطاً  قطعـــت  دوليـــة 

ملقاطعـــة إرسائيـــل االقتصاديـــة والسياســـية 

واألكادمييـــة.  

وعلينـــا كذلـــك مالحقـــة قيادتهـــا السياســـية 

ــام  ــتوطنني أمـ ــكرية واملسـ ــة والعسـ واألمنيـ

محاكـــم البلـــدان املوقعـــة عـــى مواثيـــق 

ـــدويل  ـــاين ال ـــون اإلنس ـــان والقان ـــوق اإلنس حق

ووثيقـــة جنيـــف. واالتفاقيـــة املوقعـــة عـــام 
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ــة  ــتيطان يف األرايض املحتلـ ــار االسـ 77 باعتبـ

ــل  ــت إرسائيـ ــي امتنعـ ــرب، والتـ ــة حـ جرميـ

والواليـــات املتحـــدة مـــن التوقيـــع عليهـــا.   

الفلســـطينية  الدراســـة  إغفـــال  يجـــوز  ال 

مـــن   15% مقاطعـــة  أن  تؤكـــد  التـــي 

املنتجـــات اإلرسائيليـــة يف األســـواق املحليـــة 

ســـتوفر مائـــة ألـــف فرصـــة عمـــل للشـــباب 

الخريجـــني والعاطلـــني عـــن العمـــل، وهـــذا 

ومشـــاركته  شـــعبنا  صمـــود  يعـــزز  مـــا 

ـــل  ـــالل يف ظ ـــد االحت ـــاح ض ـــعة يف الكف الواس

ـــه يف  ـــة بحق ـــن املطالب ـــه م ـــة متكن ـــاة كرمي حي

الحريـــة واالســـتقالل.

ـــة مقطوعـــة  الدعـــوة للمقاطعـــة ليســـت حمل

ــاح  ــكال الكفـ ــاالت وأشـ ــن نضـ ــة عـ معزولـ

واملقاومـــة الشـــعبية التـــي يخوضهـــا شـــعبنا 

ــرة  ــني واملعـ ــني وبلعـ ــطيني يف نعلـ الفلسـ

ــاذج  ــن منـ ــزء مـ ــر كجـ ــت أمـ ــة وبيـ والعقبـ

ـــلوان  ـــدس وس ـــتيطان يف الق ـــد االس ـــرى ض أخ

ضـــد  الشـــبابية  املجموعـــات  وكفـــاح 

االســـتيطان يف الخليـــل، فحمـــالت مقاطعـــة 

ـــد  ـــالت ض ـــي الحم ـــة وباق ـــع اإلرسائيلي البضائ

الجـــدار واالســـتيطان والحواجـــز، ونضـــال 

األرسى وتحديهـــم االعتقـــال اإلداري والعـــزل 

ــاذج  ــو إال منـ ــا هـ ــة مـ ــاالت اليوميـ واالعتقـ

ـــة  ـــون أولوي ـــة تك ـــرتاتيجية وطني ـــس إلس تؤس

لـــكل القـــوى واألحـــزاب السياســـية وتعمـــل 

عـــى إيجـــاد صيـــغ تنســـيقية ومرجعيـــة 

تنظـــم الكفـــاح الوطنـــي وتنشـــغل أكـــرث 

مبصالـــح شـــعبنا ومعاناتـــه اليوميـــة مـــن 

اســـتمرار االحتـــالل وسياســـة االســـتيطان 

ــادة. ــرق دور العبـ ــد وحـ ــدار والتهويـ والجـ

ــالل  ــاء االحتـ ــأن إنهـ ــن بـ ــوم نؤمـ ــا اليـ إننـ

وجـــالءه عـــن األرايض املحتلـــة عـــام 67 يتطلب 

ـــن  ـــادرة م ـــدة مبب ـــة وموح ـــرتاتيجية جامع إس

ــة  ــة وفعالـ ــدة جامعـ ــة موحـ ــادة وطنيـ قيـ

ـــرة  ـــة مؤث ـــة كفاحي ـــرتاتيجية وطني ـــي إس وتبن

عامدهـــا املقاومـــة الشـــعبية والدبلوماســـية 

ـــاس  ـــز صمـــود الن ـــة تعمـــل عـــى تعزي املقاوم

بعدالـــة  الفلســـطينية  مواردنـــا  وتوزيـــع 

ـــهم  ـــتدامة تس ـــة مس ـــات تنموي ـــي سياس وتبن

يف بنـــاء أكـــرب حركـــة تضامـــن دويل والبـــدء 

مبقاطعـــة شـــاملة إلرسائيـــل.

ـــرتاتيجية  ـــذه اإلس ـــرى أن ه ـــا ن ـــا زلن ـــن م نح

التـــي ميكـــن أن تشـــكل حالـــة جامعـــة 

ـــي  ـــاق الوطن ـــن االتف ـــرب م ـــة أك ـــس لحال تؤس

تقـــرب الشـــعب الفلســـطيني مـــن حقوقـــه 

وإنهـــاء أطـــول احتـــالل يف العـــامل. 
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قراءة في قانون الجمعيات والهيئات األهلية 
الفلسطينية رقم )1( للعام 2000

بقلم: محمد عودة

خضعـــت الجمعيـــات األهليـــة الفلســـطينية 

ـــطينية  ـــة الفلس ـــلطة الوطني ـــاء الس ـــل إنش قب

القانـــون  األول  مختلَفـــني:  قانونَـــني  إىل 

ــق  ــذي طبـ ــام 1966 الـ ــم 33 للعـ األردين رقـ

فهـــو  الثـــاين  أمـــا  الغربيـــة،  الضفـــة  يف 

القانـــون العثـــامين الصـــادر يف 29 رجـــب 

ـــه  ـــع ل ـــذي خض ـــري ال ـــام 1327هج ـــن الع م

ــطينية  ــت األرايض الفلسـ ــاع غزة.وخضعـ قطـ

ــن  ــد مـ ــاً، إىل العديـ ــالل، أيضـ ــت االحتـ تحـ

ـــي أصدرهـــا  ـــني واألوامـــر العســـكرية الت القوان

االحتـــالل اإلرسائيـــي بعـــد احتـــالل األرايض 

الفلســـطينية يف العـــام 1967 ومـــن بينهـــا 

ـــذي  ـــام 1986( وال ـــر العســـكري 686 للع )األم

ـــيس  ـــن تأس ـــد م ـــري يف الح ـــكل كب ـــاهم بش س

الجمعيـــات والهيئـــات الخرييـــة، وحـــد مـــن 

ــطتها. أنشـ

جـــاء القانـــون الفلســـطيني رقـــم )1( يف 

فلســـطيني  قانـــون  كأول   ،2000 العـــام 

وطنـــي ينظّـــم عمـــل الجمعيـــات والهيئـــات 

ـــار  ـــني االعتب ـــذاً بع ـــطينية، آخ ـــة الفلس األهلي

ـــا  ـــت تخضـــع له ـــي كان ـــني الســـابقة، الت القوان

ـــطينية. ـــة الفلس ـــات األهلي ـــات والهيئ الجمعي

ـــة ســـواء  ـــات كاف ـــون الجمعي ـــد هـــذا القان وّح

ــت  ــزة تحـ ــاع غـ ــة أوقطـ ــة الغربيـ يف الضفـ

رايـــة قانـــون واحـــد للمـــرة األوىل.

قـــام هـــذا القانـــون عـــى أســـاس دعـــم 

حريـــة املواطنـــني الفلســـطينيني يف تشـــكيل 

الجمعيـــات يف املجـــاالت املتعـــددة، بعكـــس 

ـــكيل أي  ـــع تش ـــذي كان مين ـــون األردين ال القان

ـــوزارة  ـــة ال ـــد موافق ـــة إالّ بع ـــة أو هيئ جمعي

ذات االختصـــاص، وجـــاء ذلـــك يف املـــادة 

»للفلســـطينيني  القانـــون  مـــن   )1( رقـــم 

الحـــق يف مامرســـة النشـــاط االجتامعـــي 

والثقـــايف واملهنـــي والعلمـــي بحريـــة مبـــا يف 

ـــات  ـــيري الجمعي ـــكيل وتس ـــق يف تش ـــك الح ذل

والهيئـــات األهليـــة وفقـــاً ألحـــكام هـــذا 

منـــح  الـــذي  الوقـــت  القانـــون«.ويف 

الجمعيـــات  حريةتشـــكيل  فيهاملواطنـــني 

والهيئـــات األهليـــة، فإنـــه اشـــرتط أن تكـــون 

وفـــق أحـــكام القانـــون، الـــذي ينـــّص عـــى 

ــل  ــم عمـ ــي تنظّـ ــود التـ ــن البنـ ــد مـ العديـ

ــدأ  ــق مبـ ــهل تطبيـ ــات وتسـ ــذه الجمعيـ هـ

الشـــفافية واملســـاءلة، وإن اعتـــرب البعـــض 

ـــات  ـــة عمـــل هـــذه الهيئ ـــا تحـــد مـــن حري أنه

والجمعيـــات.

ــود  ــم البنـ ــراءة أهـ ــذه القـ ــتعرض يف هـ نسـ

ــون،  ــذا القانـ ــا هـ ــى ذكرهـ ــاء عـ ــي جـ التـ

حيـــث أعطـــى القانـــون تعريفـــاً واضحـــاً 

لطبيعـــة الجمعيـــة أو الهيئـــة األهليـــة يف 

ـــخصيًة  ـــا »ش ـــا اعتربه ـــم )1( عندم ـــادة رق امل
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ــاق  ــب اتفـ ــأ مبوجـ ــتقلًة تنشـ ــًة مسـ معنويـ

بـــني عـــدد ال يقـــل عـــن ســـبعة أشـــخاص؛ 

لتحقيـــق أهـــداف مروعـــة تهـــم الصالـــح 

العـــام دون اســـتهداف جنـــي الربـــح املـــايل 

ـــق  ـــاء أو لتحقي ـــني األعض ـــامه ب ـــدف اقتس به

منفعـــة شـــخصية« )القانـــون الجمعيـــات 

والهيئـــات األهليـــة رقـــم )1( للعـــام2000(.

تشكيل الجمعية العمومية وصالحياتها:

للجمعيـــة  الرعيـــة  القانـــون  أعطـــى 

العموميـــة، واعتربهـــا الســـلطة العليـــا يف 

الســـلطة  باعتبارهـــا  األهليـــة  الجمعيـــة 

ـــم  ـــادة رق ـــك يف امل ـــث ورد ذل ـــة، حي التريعي

)2(  »الجمعيـــة العموميـــة: هـــي الهيئـــة 

العامـــة املكونـــة مـــن مجمـــوع أعضـــاء 

ـــا يف الجمعيـــة  الجمعيـــة وهـــي الســـلطة العلي

أو الهيئـــة«.

تشـــكيل  كيفيـــة   )23( املـــادة  وتـــرح 

الجمعيـــة العموميـــة وطبيعـــة اختصاصهـــا، 

ـــن  ـــع األعضـــاء الذي ـــن جمي ـــون م ـــث تتك بحي

أوفـــوا بالتزاماتهـــم وفقـــاً للنظـــام األســـايس، 

ـــاً  ـــاً عادي ـــة اجتامع ـــة العمومي ـــد الجمعي وتعق

ـــر  ـــل، للنظ ـــدًة كل ســـنة عـــى األق ـــرًة واح م

يف تقريـــر مجلـــس اإلدارة عـــن نشـــاطات 

مدقـــق  وتقريـــر  الهيئـــة،  أو  الجمعيـــة 

الحســـابات عـــن مركزهـــا املـــايل واملصادقـــة 

ــري  ــابات، وغـ ــق الحسـ ــني مدقـ ــه، وتعيـ عليـ

ــس  ــرى املجلـ ــي يـ ــائل التـ ــن املسـ ــك مـ ذلـ

ــامل. ــدول األعـ ــا يف جـ إدراجهـ

ـــع  ـــاً، بوض ـــة، أيض ـــة العمومي ـــص الجمعي تخت

السياســـات والتوجهـــات العامـــة، وانتخـــاب 

أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، وحـــدد القانـــون 

باألغلبيـــة  القـــرارات،  اتخـــاذ  يف  حقهـــا 

العموميـــة،  الجمعيـــة  ألعضـــاء  املطلقـــة 

ــايس،  ــام األسـ ــل النظـ ــص بتعديـ ــام يختـ فيـ

وبأغلبيـــة ثلثـــي أعضـــاء الجمعيـــة فيـــام 

ـــة أو إدخـــال  ـــة أو الهيئ ـــص بحـــل الجمعي يخت

ـــة،  ـــة للجمعي ـــح الداخلي ـــالت عـــى اللوائ تعدي

ـــاذ  ـــة اتخ ـــا، أو يف حال ـــا أو إدماجه أو اتحاده

قـــرار بعـــزل أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، مـــا مل 

يـــرد يف اللوائـــح نـــّص يشـــرتط غـــري ذلـــك، 

كـــام أعطـــت املـــادة )24( مـــن القانـــون 

الحـــق لثلـــث أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة 

ــادي.  ــري عـ ــامع غـ ــوة إىل اجتـ بالدعـ

مجلس اإلدارة:
جـــاء يف كثـــري مـــن بنـــود القانـــون، مـــا 

يحـــدد اختصاصـــات مجلـــس اإلدارة واملهـــام 

وطريقـــة  لـــه،  املمنوحـــة  والصالحيـــات 

ـــة،  ـــايس للجمعي ـــام األس ـــق النظ ـــاب وف االنتخ

ـــاء يف  ـــد ج ـــس اإلدارة. فق ـــاء مجل ـــدد أعض وع

املـــادة )16(:

٢- يكـــون لـــكل جمعيـــة أو هيئـــة مجلـــس 

ـــبعة  ـــن س ـــل ع ـــدد ال يق ـــن ع ـــون م إدارة يتك

ـــواً،  ـــر عض ـــة ع ـــى ثالث ـــد ع ـــاء، وال يزي أعض

وتحـــدد طريقـــة تشـــكيله، وكيفيـــة اختيـــار 

النظـــام  يف  عضويتهـــم  وإنهـــاء  أعضائـــه، 

األســـايس للجمعيـــة أو الهيئـــة.

-2 ال يجـــوز أن يضـــم مجلـــس اإلدارة عضويـــن 

أو أكـــرث تجمـــع بينهـــام صلـــة قرابـــة مـــن 

الدرجتـــني األوىل والثانيـــة.

ـــع  ـــون، الجم ـــن القان ـــادة )20( م ـــت امل ومنع

بـــني عضويـــة مجلـــس اإلدارة والعمـــل يف 

ـــن تضـــارب  ـــدف الحـــد م ـــة بأجـــر، به الجمعي

املصالـــح داخـــل الجمعيـــة.
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اإلدارة  مجلـــس   )17( املـــادة  أعطـــت 

النشـــاطات  عـــن  الكاملـــة  املســـؤولية 

ــة  ــام الجمعيـ ــة أمـ ــامل الجمعيـ ــة، وأعـ كافـ

العموميـــة، والجهـــات املختصـــة كافـــة؛ مـــا 

ـــدأ املســـاءلة والشـــفافية  ـــز مب يســـهم يف تعزي

داخـــل الجمعيـــة، وحـــددت اختصاصـــات 

ـــم )18(  ـــادة رق ـــس اإلدارة مـــن خـــالل امل مجل

ــو اآليت: ــى النحـ عـ

أو  الهيئـــة  أو  الجمعيـــة  شـــؤون  -1 إدارة 

والتعليـــامت  واألنظمـــة  اللوائـــح  إعـــداد 

الالزمـــة.

-2 تعيـــني موظفـــي الجمعيـــة أو الهيئـــة 

وتحديـــد اختصاصاتهـــم أو إنهـــاء خدماتهـــم 

ــكام القانـــون. ــاً ألحـ وفقـ

-3 تكويـــن اللجـــان التـــي يراهـــا الزمـــًة 

لتحســـني العمـــل وتحديـــد اختصـــاص كل 

ــا. منهـ

-4 إعـــداد الحســـاب الختامـــي عـــن الســـنة 

املاليـــة املنتهيـــة ومـــروع املوازنـــة للســـنة 

الجديـــدة.

اإلداريـــة  الســـنوية  التقاريـــر  -5 تقديـــم 

ــتقبلية  ــاريع مسـ ــة وأي خطـــط ومشـ واملاليـ

إىل الجمعيـــة العموميـــة.

العموميـــة لجلســـة  الجمعيـــة  -6 دعـــوة 

عاديـــة أو غـــري عاديـــة وتنفيـــذ قراراتهـــا 

طبقـــاً ألحـــكام القانـــون.

ـــرة  -7 متابعـــة أي مالحظـــات واردة مـــن الدائ

ــة  ــمية املختصـ ــات الرسـ ــوزارة أو الجهـ أو الـ

فيـــام يتعلـــق بنشـــاط الجمعيـــة أو الهيئـــة 

ـــا. ـــرد عليه وال

ـــد  ـــادة )19( رضورَة تحدي ـــون يف امل ـــد القان أك

طبيعـــة مهـــام كلٍّ مـــن رئيـــس مجلـــس 

اإلدارة، وأمـــني الـــرس، وأمـــني الصنـــدوق، 

ــام  ــس اإلدارة يف النظـ ــاء مجلـ ــي أعضـ وباقـ

ـــة، مبـــا ال يتعـــارض  األســـايس والالئحـــة الداخلي

مـــع أحـــكام هـــذا القانـــون.

نالحـــظ أن مـــا جـــاء يف هاتـــني املادتـــني 

يســـهم ويعـــزز مبـــدأ املســـاءلة والشـــفافية، 

ويخفـــف مـــن املحســـوبية واملحابـــاة يف 

تعيـــني املوظفـــني، وخاصـــة فيـــام يخـــص 

ـــاء  ـــة، أو إنه ـــل املؤسس ـــني داخ ـــني املوظف تعي

خدماتهـــم وفـــق بنـــود القانـــون، وليـــس 

وفـــق أهـــواء ورغبـــات ومصالـــح أعضـــاء 

مجلـــس اإلدارة يف الجمعيـــة.

مـــدى   ،)21( املـــادة  القانـــون،يف  حـــدد 

قانونيـــة وصالحيـــة اجتامعـــات مجالـــس 

ـــاد  ـــوب انعق ـــد وج ـــالل تحدي ـــن خ اإلدارة، م

مجلـــس اإلدارة بصـــورة عاديـــة كل ثالثـــة 

ـــرضورة  ـــت ال ـــام دع ـــل، وكل ـــى األق ـــهر ع أش

القـــرارات  تتخـــذ  أن  واشـــرتط  لذلـــك، 

ــرد  ــدم التفـ ــبية، لضـــامن عـ ــة النسـ باألغلبيـ

ـــاء  ـــرارات مـــن قبـــل بعـــض أعض باتخـــاذ الق

مجلـــس اإلدارة يف الجمعيـــة.

أمـــا املـــادة )22( يف القانـــون، فتســـمح بـــأن 

يتـــوىل مـــن تبقـــى مـــن مجلـــس اإلدارة 

)باعتبارهـــم لجنـــة مؤقتـــة( عنـــد تعـــّذر 

اجتـــامع مجلـــس اإلدارة، بســـبب االســـتقالة 

ـــم دعـــوة  ـــاة، ملـــدة أقصاهـــا شـــهر، لتت أو الوف

الجمعيـــة العموميـــة خـــالل املـــدة نفســـها 

ــد. ــس إدارة جديـ ــار مجلـ الختيـ

سجالت ووثائق الجمعية
بالنظـام  الخاصـة   )5( رقـم  املـادة  نّصـت 

األسـايس عـى أنـه يجـب عـى كل جمعيـة أن 

يشـتمل نظامهـا األسـايس عى البيانـات اآلتية:

    اسـم الجمعيـة أو الهيئـة وعنوانهـا ومقرهـا 

الرئيس.
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وكيفيـــة  الهيئـــة  أو  الجمعيـــة  مـــوارد    

بهـــا. التـــرف  أو  اســـتغاللها 

   رشوط العضويـــة وأنواعهـــا واشـــرتاكات 

األعضـــاء.

    الهيـــكل التنظيمـــي للجمعيـــة أو الهيئـــة 

وكيفيـــة تعديـــل النظـــام األســـايس.

   كيفية انعقاد الجمعية العمومية
أن  الهيئـــة  أو  الجمعيـــة  عـــى  وكذلـــك 

تحتفـــظ مبقرهـــا الرئيـــس )وفـــق املـــادة 

ـــمية  ـــة الرس ـــة واإلداري ـــجالت املالي 11(، بالس

املاليـــة  املعامـــالت  جميـــع  واملتضمنـــة 

والقـــرارات اإلداريـــة والبيانـــات اآلتيـــة: 

املراســـالت الصـــادرة عنهـــا والـــواردة إليهـــا 

والتـــي تحفـــظ يف ملفـــات خاصـــة.

النظـــام األســـايس، وأســـامء أعضـــاء مجلـــس 

وتاريـــخ  انتخابيـــة  دورة  كل  يف  اإلدارة 

انتخابهـــم.

ـــة مـــع ذكـــر  ـــة أو الهيئ أســـامء أعضـــاء الجمعي

تاريـــخ انتســـابهم.

و  اإلدارة  مجلـــس  اجتامعـــات  محـــارض 

العموميـــة. الجمعيـــة  اجتامعـــات 

ـــق  ـــل وف ـــات مفّص ـــواردات واملروف ســـجل ال

ـــة. لألصـــول املالي

الشؤون اإلدارية واملالية:
جـاءت املـادة )30( مـن الفصـل السـابع مـن 

القانـون، لتؤكـد كيفيـة إدارة الشـؤون املاليـة 

يف الجمعيـة، وكيفيـة التـرف بهـا، وذلـك من 

خـالل توافـر موازنـة سـنوية لـدى الجمعيـة، 

القانـوين،  الحسـابات  مدقـق  عليهـا  يـرف 

وتقديـم تقريـر عـن املركـز املـايل للجمعيـة أو 

االجتـامع  املاليـة، يف  السـنة  نهايـة  الهيئـة يف 

السـنوي العـادي للجمعيـة العموميـة، إلقراره 

واملصادقـة عليـه.

ــة أو  ــت الجمعيـ ــادة )31( فألزمـ ــا يف املـ أمـ

الهيئـــة إيـــداع أموالهـــا النقديـــة باســـمها 

ــن  ــدة مـ ــارف معتمـ ــرف أو مصـ ــدى مـ لـ

ـــة  ـــوزارة املختص ـــر ال ـــا أن تخط ـــا، وعليه قبله

بجهـــة اإليـــداع، وال يجـــوز للجمعيـــة أو 

ـــد عـــى  ـــد نقـــدي يزي ـــاظ برصي ـــة االحتف الهيئ

احتيـــاج شـــهر واحـــد.

تسجيل الجمعيات
أي  تســـجيل  إجـــراءات  القانـــون  ربـــط 

ـــة  ـــة، باعتبارهـــا الجه ـــوزارة الداخلي ـــة ب جمعي

وأعطـــى  الجمعيـــات،  تســـجيل  املخّولـــة 

الـــوزارة ذات االختصـــاص، صالحيـــة اإلرشاف 

ـــات. ـــذه الجمعي ـــطة ه ـــل وأنش ـــة عم ومتابع

ـــادة  ـــاء يف امل ـــجيل، ج ـــراءات التس ـــول إج وح

)4( مـــن القانـــون، أن مؤســـي الجمعيـــة 

ــي  ــب خطـ ــم طلـ ــم تقديـ ــة، عليهـ أو الهيئـ

ــة يف  ــرة املختصـ ــتويف الـــروط إىل الدائـ يسـ

ــى  ــة عـ ــن ثالثـ ــع مـ ــة، موقـ وزارة الداخليـ

ـــجيل  ـــني بالتس ـــني املفّوض ـــن املؤسس ـــل م األق

والتوقيـــع عـــن الجمعيـــة أو الهيئـــة، مرفـــق 

ـــة  ـــايس، موقع ـــام األس ـــن النظ ـــخ م ـــالث نس بث

مـــن أعضـــاء اللجنـــة التأسيســـية.

وحـــدد للوزيـــر مـــدة شـــهرين الســـتيفاء 

حـــال  ويف  التســـجيل،  رشوط  الطلـــب 

ــرار  ــاذ قـ ــهرين دون اتخـ ــدة شـ ــاء مـ انقضـ

ـــم  ـــجلًة بحك تعتـــرب الجمعيـــة أو الهيئـــة مس

القانـــون، أمـــا يف حـــال صـــدور قـــرار مـــن 

ـــون  ـــب أن يك ـــجيل فيج ـــض التس ـــر برف الوزي

ــب  ــي الطلـ ــق ملقدمـ ــبباً، ويحـ ــرار مسـ القـ

ـــه  ـــن في ـــة للطع ـــة املختص ـــوء إىل املحكم اللج

ـــرار  ـــم ق ـــخ تبليغه ـــن تاري ـــاً م ـــالل 30 يوم خ

ــاً. الرفـــض خطيـ
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االختصـــاص،  وزارة   )6( املـــادة  منحـــت 

مســـؤولية متابعـــة عمـــل الجمعيـــة أو الهيئـــة، 

وفـــق أحـــكام القانـــون، وعـــى الجمعيـــة أو 

ــذا  ــة، متكـــني الـــوزارة مـــن تنفيـــذ هـ الهيئـ

ـــادة)40(  ـــام دعـــت امل ـــون، ك ـــن القان ـــد م البن

ـــات  ـــدم خدم ـــي تق ـــات الت ـــات والهيئ الجمعي

مهنيـــة إىل تطبيـــق تعليـــامت التســـجيل التـــي 

ــد  ــك للتأكـ ــوزارة املختصة،وذلـ ــا الـ تحددهـ

ــكام  ــق أحـ ــا وفـ ــوم بأعاملهـ ــا تقـ ــن أنهـ مـ

القانـــون ونظامهـــا األســـايس.

ـــة  ـــون الجمعي ـــزم القان أمـــا يف املـــادة )13( فأل

ــن  ــن مـ ــن مقّريـ ــم تقريريـ ــة تقديـ أو الهيئـ

الجمعيـــة العموميـــة، للـــوزارة املختصـــة، يف 

ـــة  ـــن نهاي ـــهر م ـــة أش ـــدى أربع ـــد ال يتع موع

ــادة )12(  ــاء يف املـ ــام جـ ــة، كـ ــنة املاليـ السـ

ــان  ــداع بيـ ــة إيـ ــة أو هيئـ ــى كل جمعيـ عـ

ـــا  ـــى مركزه ـــرأ ع ـــري يط ـــل أو تغي ـــكل تعدي ب

أو نظامهـــا أو أهدافهـــا أو أغراضهـــا أو أي 

تغيـــري يف مجلـــس إدارتهـــا، كلـــه أو بعضـــه، 

ـــدة  ـــالل م ـــك خ ـــة وذل ـــرة املختص ـــدى الدائ ل

ــراء  ــخ إجـ ــن تاريـ ــٌد مـ ــهٌر واحـ ــا شـ أقصاهـ

ــل. ــري أو التعديـ التغيـ

ــه  ــة عليـ ــون واملصادقـ ــدار القانـ ــع إصـ   تبـ

ـــطيني  ـــي الفلس ـــس التريع ـــل املجل ـــن قب م

العديـــد مـــن الحـــوارات والنقاشـــات مـــن ِقبـــل 

منظـــامت العمـــل األهـــي الفلســـطيني، وتـــاله 

ــام  ــة للعـ ــة التنفيذيـ ــدار الالئحـ ــاً، إصـ أيضـ

2003 واملقـــرة مـــن مجلـــس الوزراء،والتـــي 

جـــاءت لتفســـري قانـــون الجمعيـــات والهيئـــات 

ـــام 2000  ـــم )1( للع ـــطيني رق ـــة الفلس األهلي

ــة  ــت الالئحـ ــك تعرضـ ــدف تطبيقه،وكذلـ بهـ

ـــات  ـــن النقاش ـــري م ـــت للكث ـــة ومازال التنفيذي

بـــني املنظـــامت األهليـــة مـــن ناحيـــة وبـــني 

أخـــرى  ناحيـــة  مـــن  االختصـــاص  وزارات 

لتوضيـــح نصوصـــه والتوافـــق عـــى آليـــات 

التطبيق،وإجـــراء التعديـــالت التـــي تيـــرّس 

تطبيـــق  العالقـــة  ذات  األطـــراف  عـــى 

القانـــون.
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مدخل:
ـــتهلك  ـــة املس ـــات حامي ـــور جمعي ـــكل حض ش

يف اواخـــر العـــام 2009 عالمـــة فارقـــة عـــى 

املســـتوى الوطنـــي خصوصـــا ان التجربـــة 

العهـــد وجديـــدة عـــى  كانـــت حديثـــة 

ـــن  ـــبقها م ـــا س ـــم م ـــطيني، رغ ـــاة الفلس الحي

ـــني  ـــاء وب ـــني البق ـــت ب ـــة تفاوت ـــارب متنوع تج

املوســـمية، اال ان هـــذه التجربـــة شـــكلت 

اســـتحقاق  تـــأيت  كونهـــا  تحـــد حقيقـــي 

ـــة املســـتهلك  ـــون حامي ـــه يف قان منصـــوص علي

ـــي  ـــل االه ـــون العم ـــام 2005، وك ـــم 21 لع رق

مل يكـــن ميتلـــك تراكـــم الخـــربة يف هـــذا 

املجـــال، ولغيـــاب االدبيـــات التـــي تؤســـس 

لهـــذا النشـــاط باســـتثناء القانـــون، وبعـــض 

بحثيـــة  ومحـــاوالت  الدوليـــة،  االدبيـــات 

ـــت  ـــون، ونشـــاطات ســـابقة متثل عالجـــت القان

ــد  ــي فاسـ ــب إرسائيـ ــت حليـ ــة ملفـ مبتابعـ

التجـــاوزات لحقـــوق املســـتهلك  وبعـــض 

ــذايئ. ــه الغـ ــالمته وامنـ وسـ

كانـــت التجربـــة قامئـــة يف بدايتهـــا عـــى 

التعلـــم والتجربـــة والخطـــأ ودراســـة بعـــض 

بخـــربات  واالســـتنارة  العامليـــة  االدبيـــات 

اســـتذة االدارة واالقتصـــاد والكيميـــاء الحيويـــة 

ـــربات يف الجامعـــات الفلســـطينية، وكان  واملخت

ـــند  ـــات ان يس ـــض املحط ـــادرا يف بع ـــالم ق االع

هـــذه التجربـــة.

مـــن الواضـــح ان هـــذه التجربـــة مل تـــرق فيـــام 

بعـــد لبعـــض صنـــاع القـــرار وبعـــض قطـــاع 

ـــا  ـــات له ـــا ب ـــا عندم ـــامل خصوص ـــال واالع امل

موقفـــا واضحـــا مـــن عديـــد القضايـــا التـــي 

ـــد  ـــى صعي ـــواء ع ـــا، س ـــم عمله ـــق بصمي تتعل

تدخـــالت يف تحديـــد اســـعار بعـــض الســـلع، 

كشـــف فـــروق اســـعار بـــني املحافظـــات 

وبـــني حـــي وحـــي يف ذات املدينـــة، كشـــف 

ـــب  ـــا التهري ـــدة، وقضاي ـــة الفاس ـــض االغذي بع

مـــن املســـتوطنات، الرتكيـــز عـــى قضايـــا 

الجـــودة واطبـــاق املواصفـــات.

ــى  ــا نقـــف عـ ــول اننـ ــتطيع القـ ــوم نسـ اليـ

موســـعة  عضويـــة  قاعدتهـــا  صلبـــة  ارض 

ــاء  ــار واصدقـ ــة وانصـ ــات العامـ ــن الهيئـ مـ

ـــاركات يف  ـــن ومش ـــم خربات ـــني، وتراك ومتطوع

مؤمتـــرات عربيـــة ودوليـــة لحاميـــة املســـتهلكن 

ـــر  ـــات، ون ـــى االدبي ـــالع ع ـــل يف االط وتواص

ــة الفلســـطينية يف حاميـــة  محطـــات التجربـ

املســـتهلك يف االعـــالم العـــريب.

ــح  ــن شـ ــج عـ ــرث الناتـ ــاالت التعـ ــم حـ ورغـ

فقـــدان  ثـــم  اوال ومـــن  املاليـــة  املـــوارد 

ــف  ــرات، وضعـ ــث املقـ ــن حيـ ــتقرار مـ االسـ

آليـــات انفـــاذ القانـــون بحـــق املرضيـــن 

الفلســـطيني. املســـتهلك  بحقـــوق 

قانون حامية املستهلك:
الفلســـطيني  املســـتهلك  حاميـــة  تتميـــز 

مبيـــزات ايجابيـــة يجـــب ان تســـجل لهـــا، االوىل 

ــري  ــتهلك عـ ــة مسـ ــون حاميـ ــود قانـ وجـ
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يحمـــل الرقـــم 21 لعـــام 2005، ويغطـــي 

املبـــادئ الدوليـــة لحقـــوق املســـتهلك، ويغطـــي 

بشـــمولية قضايـــا املســـتهلك املحوريـــة مـــن 

رضورة اشـــهار االســـعار، ومحاربـــة قانونيـــة 

ـــن التجـــاري والغـــش والتالعـــب باالســـعار  للغ

واالغذيـــة والســـلع التـــي تكـــون عدميـــة 

الجـــدوى، وينظـــم العمـــل مـــن خـــالل 

املســـتهلك،  حاميـــة  جمعيـــة  تاســـيس 

واملجلـــس الفلســـطيني لحاميـــة املســـتهلك، 

ـــن  ـــة ع ـــا نياب ـــع قضاي ـــات رف ـــح للجمعي ويتي

ــا  ــل كونهـ ــة لتوكيـ ــتهلك دون اي حاجـ املسـ

جمعيـــات متثيليـــة، ويركـــز عـــى قضايـــا 

ــام. ــاع العـ ــة والقطـ ــني الجمعيـ ــيقية بـ تنسـ

ــة  ــم حداثـ ــايب ورغـ ــاين االيجـ ــب الثـ والجانـ

املســـتهلك  حاميـــة  جمعيـــة  عمـــر 

ـــة  ـــا املالي ـــف موارده ـــم ضع الفلســـطيني ورغ

انجـــازات،  تحقيـــق  اســـتطاعت  انهـــا  اال 

ـــد  ـــى العدي ـــري ع ـــط والتاث ـــتطاعت الضغ واس

مـــن القـــرارات الحكوميـــة بحيـــث حققـــت 

مصلحـــة املســـتهلك الفلســـطيني.

العوامـل التـي تحتـاج غـى معالجـة يف مجـال 

حامية املسـتهلك تتعلق بعـد حدوث عقوبات 

قانونيـة رادعـة ضـد مروجي االغذية الفاسـدة 

بعـض  ومامرسـة  الغـذاء  بسـالمة  واملتالعبـني 

سـعر  لتحديـد  الجامعـي  االحتـكار  مظاهـر 

االرز  سـلعة  يف  حـدث  كـام  ارتفاعـا  سـلعة 

مثـال، وبـدال مـن اعتـامد املـادة 27 يف قانـون 

اعتـامد  يتـم  بالعقوبـات  املتعلقـة  املسـتهلك 

ينـص  الـذي   1960 عـام  العقوبـات  قانـون 

عـى عقوبـات مخففـة وال تتناسـب مـع تقدم 

الجرائـم االقتصاديـة، األمر الـذي دعانا للدعوة 

ملصادقـة السـيد الرئيـس محمـود عبـاس عـى 

الفلسـطيني. العقوبـات  قانـون 

الســـوق  يف  الفاعلـــة  الرقابـــة  غيـــاب 

الكـــوادر  لنقـــص  نتيجـــة  الفلســـطيني 

البريـــة يف الفـــرق الرقابيـــة التـــي تحمـــل 

ذات  وهـــي  القضائيـــة  الضابطـــة  صفـــة 

كفـــاءة عاليـــة علميـــة ومهنيـــة اال انهـــا 

االدوات  حيـــث  مـــن  تعـــزز  ان  يجـــب 

اضافيـــة  بكـــوادر  ورفدهـــا  واالمكانيـــات 

لتتمكـــن مـــن تغطيـــة مســـاحة الســـوق 

الفلســـطينية املوزعـــة بـــني املـــدن والقـــرى 

ـــم  ـــل والض ـــدار الفص ـــة لج ـــق املحاذي واملناط

ومناطـــق االســـتيطان،  وتشـــابك الســـوق 

مـــع الســـوق اإلرسائيـــي نتيجيـــة الســـتمرار 

ســـيطرة االحتـــالل عـــى املناطـــق املصنفـــة 

ــوس  ــاف النفـ ــح لضعـ ــام يتيـ ــرا )ج( مـ قـ

ـــلع  ـــب لس ـــات تهري ـــام بعملي ـــن التجارالقي م

يف  وبيعهـــا  الجـــدوى  عدميـــة  ومنتجـــات 

ـــوين. ـــري قان ـــكل غ ـــطيني بش ـــوق الفلس السس

ــرارا  ــف قـ ــس ألن الضعـ ــم ليـ ــف قائـ الضعـ

بـــل ألن هـــذا الضعـــف ناتـــج عـــن اســـباب 

موضوعيـــة اهمهـــا ضعـــف املـــوارد املاليـــة، 

الجـــراء  املؤهلـــة  التجهيـــزات  وضعـــف 

واالدوات  واملنتجـــات  للســـلع  فحوصـــات 

املعايـــري  وغيـــاب  واملالبـــس  الكهربائيـــة 

ـــاع يف فلســـطني  ـــا يب ـــكل م ـــة ل ـــة االلزامي الفني

واعتبـــار املواصفـــة غـــري الزاميـــة، وضعـــف 

ــط،  ــات الضبـ ــد عمليـ ــوين بعـ ــراء القانـ االجـ

ـــاب القـــدرة عـــى نـــر اســـامء املخالفـــني  وغي

ــول  ــايئ وطـ ــم القضـ ــار الحكـ ــة النتظـ نتيجـ

ـــول  ـــذي يح ـــر ال ـــوين األم ـــراء القان ـــرتة االج ف

القضايـــا التـــي تصبـــح قضايـــا راي عـــام إىل 

ـــر  ـــي تظه ـــة الت ـــارا للحظ ـــة انتظ ـــات غائب ملف

فيهـــا قضايـــا أخـــرى.

وهنـــاك عـــرات املبـــادرات مـــن أجـــل 
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ــاط  ــف إىل نقـ ــة الضعـ ــن نقطـ ــال مـ االنتقـ

ــربات  ــود خـ ــوء وجـ ــا يف ضـ ــوة خصوصـ القـ

امكانيـــات يف  بريـــة ويف ضـــوء وجـــود 

ـــربات  ـــود املخت ـــطينية ووج ـــات الفلس الجامع

املركزيـــة التـــي تحتـــاج إىل تقويـــة، ويبقـــى 

االمـــل معقـــود عـــى تأســـيس مختـــربات يف 

مؤسســـة املواصفـــات واملقاييـــس، وتقاســـم 

وعـــدم  االختصـــاص  بـــني جهـــات  االدوار 

ــع. التدافـ

اال أننـــا ال زلنـــا نـــراوح مكاننـــا يف مجـــال 

االمكانيـــات التـــي تســـند الكـــوادر البريـــة 

ــق  ــدة تتعلـ ــج واعـ ــاك برامـ ــة، وهنـ املؤهلـ

ــربات يف  ــرة املختـ ــق مبعايـ ــرة، وتتعلـ باملعايـ

ـــس  ـــات واملقايي ـــج يف املواصف فلســـطني، وبرام

ــطيني. ــتهلك الفلسـ ــة للمسـ ــكل حاميـ تشـ

ورغـــم ذمل نظـــل مريـــن ونعمـــل عـــى 

ـــا  ـــربرات بغـــض النظـــر عـــن واقعيته ـــض امل رف

ســـواء وجـــود االحتـــالل أو ســـهولة عمليـــة 

الســـوق  تحويـــل  وســـهولة  التهريـــب 

للســـع  نفايـــات  مكـــب  إىل  الفلســـطيني 

اإلرسائيليـــة الرديئـــة، ونجتهـــد عـــى قاعـــدة 

ـــة ولكـــن االمـــر  الراكـــة ملواجهـــة هـــذه الحال

ـــا إىل  ـــاج غالب ـــوين، يحت ـــناد قان ـــاج إىل اس يحت

ــتوى املســـؤول  ــادي عـــى مسـ فـــدايئ اقتصـ

الـــوزاري ليعلـــن  الحكومـــي يف املنصـــب 

اســـامء املتالعبـــني املتوفـــرة لديـــه وهـــذا 

ــاال يف ردع هـــؤالء. ســـيخلق رادع كبـــري ومثـ

االسراتيجية الوطنية لحامية املستهلك:
يعتقـــد البعـــض أن وجـــود مـــروع ممـــول 

ــة  ــة اهليـ ــرب مؤسسـ ــة عـ ــة مانحـ ــن جهـ مـ

ــرتاتيجية  ــيس السـ ــل للتاسـ ــطينية يؤهـ فلسـ

ــون  ــاغ وتلـ ــتهلك تصـ ــة املسـ ــة لحاميـ وطنيـ

وتزركـــش وتصبـــح محـــدودة التوزيـــع يفاجـــئ 

ـــطيني،  ـــتهلك الفلس ـــة املس ـــطاء حامي ـــا نش به

هـــذه  تفتقـــد  عندمـــا  االمـــور  وتتعقـــد 

النشـــاطات التـــي تصبـــح لفظـــا اســـرتاتيجية 

وهـــي ليســـت كذلـــك ارجـــل تقـــف عليهـــا 

ومتـــي عليهـــا وعمـــق تنفيـــذي فاعـــل، 

ـــرر  ـــي تتك ـــرة الت ـــذات الدائ ـــور ب ـــل االم فتظ

ـــث  ـــدرايس حي ـــام ال ـــة الع ـــع بداي ـــام م كل ع

تنتـــر املطبوعـــات وتصبـــح املـــدارس هدفـــان 

ــع االول ألن املطلـــوب  ــود للمربـ ــا نعـ ولكننـ

منهـــم العمـــل التخصـــيص الوظيفـــي القيـــام 

بـــدور مميـــز عـــى صعيـــد ىليـــات حاميـــة 

يتابعـــون حســـب االصـــول  املســـتهلك ال 

املرعيـــة دوليـــا وعربيـــا.

عمليـــا نحـــن نسرتشـــد باملبـــادئ االرشـــادية 

ـــة املســـتهلك املنصـــوص عليهـــا  ـــة لحامي الدولي

ـــم مـــع الواقـــع  ـــا نؤقل يف االمـــم املتحـــدة ومنه

الفلســـطيني، هنـــاك عـــدد مـــن املحـــاوالت 

ــر  ــالل مؤمتـ ــن خـ ــا مـ ــس عليهـ ــي نؤسـ التـ

يـــوم  الفلســـطيني يف  املســـتهلك  حاميـــة 

ـــذ  ـــام من ـــن كل ع ـــي 15/3 م ـــتهلك العامل املس

العـــام 2009، وضعنـــا مـــن خاللهـــا اســـرتاتيجية 

حاميـــة  جمعيـــة  صعيـــد  عـــى  العمـــل 

ــم االدوار  ــى تقاسـ ــرص عـ ــتهلك، ونحـ املسـ

ـــج  ـــا انت ـــرار م ـــدم تك ـــص وع ـــرتام التخص واح

ـــه، اســـرتاتيجية ذات  ـــل التاســـيس علي ســـابقا ب

ــة  ــداف فرعيـ ــدف واهـ ــالة وهـ ــة ورسـ رؤيـ

وآليـــات وتوزيـــع مهـــام ووصـــف عمـــل، 

وتحويلهـــا لخطـــة عمـــل تنفيذيـــة.

تفعيل دور الجمعيات:
حاميـــة املســـتهلك هـــو مثلـــث اضالعـــه 

الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص واملســـتهلك، 

ـــامم   واملســـتهلك يجـــب ان يكـــون جوهـــر اهت
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بقيـــة الـــركاء كونـــه الحلقـــة االضعـــف 

إىل  ويحتـــاج  حاميـــة  إىل  يحتـــاج  الـــذي 

ـــة  ـــل بجمعي ـــار ممث ـــاج إىل أط ـــة ويحت التوعي

ـــامه،  ـــن ح ـــذود ع ـــي ت ـــتهلك الت ـــة املس حامي

ويف الوقـــت الـــذي تتوفـــر رؤيـــة حكوميـــة 

متكاملـــة مـــن خـــالل البيئـــة القانونيـــة 

وبرامـــج  الحاميـــة  وســـبل  واالجـــراءات 

ــاص   ــاع الخـ ــن القطـ ــب مـ ــة، ويتطلـ التوعيـ

ـــالع  ـــني اض ـــة ب ـــاء الثق ـــة يف بن ـــة خقيقي رشاك

ــث. املثلـ

ــة  ــج التوعيـ ــى برامـ ــة عـ ــل الجمعيـ وتعمـ

وتركـــز عـــى الراكـــة وبنـــاء الثقـــة وتركـــز 

ــل  ــرا بـ ــون متذمـ ــتهلك أن ال يكـ ــى املسـ عـ

ـــم  ـــى تقدي ـــادرا ع ـــا ق ـــون واعي ـــب ان يك يج

ــا. ــكوى ومتابعتهـ الشـ

ومن ابرز مالمح برامج التوعية:

النـــرات املطبوعـــة وااللكرتونيـــة واملســـموعة 

التـــي توضـــح حقـــوق املســـتهلك وســـبل 

صيانتهـــا واملهـــام واالدوار امللقـــاة عـــى عاتـــق 

ـــة املســـتهلك  ـــة يف حامي ـــة اطـــراف املعادل كاف

ـــطيني. الفلس

ـــا  ـــج قضاي ـــي تعال ـــة والت ـــرات املتخصص املؤمت

حقـــوق املســـتهلك يف القطـــاع الصحـــي، 

املعلومـــات،  وتكنولوجيـــا  واالتصـــاالت 

ـــد  ـــذاء، والبع ـــالمة الغ ـــريف، وس ـــاع امل والقط

ــوين. القانـ

ورشات العمل واللقاءات املفتوحة.
التـــي  للقطاعـــات  امليدانيـــة  الزيـــارات 

ــتهلك ومـــدى  تتقاطـــع مـــع حقـــوق املسـ

املســـتهلك. لحقـــوق  إجراءاتهـــا  مالءمـــة 

واســـتطاعت الجمعيـــة تحقيـــق انجـــازات 

ــة: مهمـ

ـــتوردة  ـــة املس ـــعار يف االدوي ـــرق االس ـــف ف وق

ـــوار. ـــعار دول الج ـــع اس ـــة م ـــا متقارب وجعله

ــاون مـــع وزارات االختصـــاص لتحديـــد  التعـ

اســـعار الخبـــز .

ــط  ــاص لضبـ ــع وزارات االختصـ ــالت مـ تدخـ

عـــدم ارتفـــاع اســـعار الدواجـــن.

ــجيع  ــم وتشـ ــوص دعـ ــة بخصـ ــر التوعيـ نـ

ـــة الجـــودة وذات  املنتجـــات الفلســـطينية عالي

ـــادرات  الســـعر املنافـــس، مـــن خـــالل عـــدة مب

ـــع يف  ـــي( صن ـــا وطن ـــك ي ـــا )اين اخرتت وخصوص

ـــطني . فلس

املواصفـــات  مؤسســـة  مـــع  التعـــاون 

بخصـــوص  الوعـــي  لنـــر  واملقاييـــس 

املواصفـــة الفلســـطينية وعالمـــة الجـــودة.

جـــزء اســـايس مـــن مســـؤولياتنا التوعيـــة 

والضغـــط ةالتاثـــري عـــى جهـــة االختصـــاص 

ـــرات  ـــات، ويف م ـــل الصالحي ـــن تداخ ـــدا ع بعي

عـــدة كنـــا نجمـــع كافـــة االطـــراف ليكـــون 

ـــد  ـــق واح ـــا كفري ـــدان وعملن ـــيق يف املي التنس

ـــور  ـــوع تنظيـــم ملـــف تســـويق التم يف موض

ـــون  ـــت الزيت ـــك الحـــال لزي يف فلســـطني، وكذل

والزيتـــون.

االستيطان والجدار عدو املستهلك
االســـايس  املصـــدر  املســـتوطنات  تعتـــرب 

للتهريـــب يف فلســـطني عـــرب املناطـــق املصنفـــة 

ــدار  ــن جـ ــة مـ ــق القريبـ ــرب املناطـ )ج( وعـ

عـــرب  واملســـتوطنات،  العنـــري  الفصـــل 

ـــذ  ـــات طـــورت من ـــرب آلي ـــوس وع ـــاف النف ضع

ــطيني إىل  ــوق الفلسـ ــل السـ ــنوات لتحويـ سـ

ــة  ــري متكافئـ ــة غـ ــات ومنافسـ ــب نفايـ مكـ

ــة الفلســـطينية ومـــع الصناعـــة  مـــع الزراعـ

الفلســـطينية األمـــر الـــذي يـــرض باالقتصـــاد 

ـــا  ـــط وخصوص ـــاالت ضب ـــاك ح ـــي، وهن الوطن
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ــع  ــادر مبنـ ــطيني صـ ــون فلسـ ــوء قانـ يف ضـ

وحظـــر منتجـــات املســـتوطنات يف العـــام 

هـــذا  واســـع يف  وحهـــد حكومـــي   2010

االتجـــاه اال أن التهريـــب مل يتوقـــف اال انـــه 

والشـــعب  والتناســـب  بالنســـبة  تراجـــع 

الفلســـطيني صـــامم امـــان يف رفضـــه، اال 

ــض  ــب يف البيـ ــد التهريـ ــهد تصاعـ ــا نشـ أننـ

والدواجـــن والبطاطـــا واالغذيـــة الفاســـدة يف 

محاولـــة لتحقيـــق ربـــح رسيـــع واغـــواءات 

الذيـــن  االشـــخاص  لبعـــض  املســـتوطنات 

ــار. ــة التجـ ــم صفـ ــي عنهـ ننفـ

وقـــد متكنـــا مـــن محاربـــة ظاهـــر تهريـــب 

ــالل  ــن خـ ــا مـ ــتوطنات وضبطهـ ــور املسـ متـ

ــاالت  ــدة حـ ــا عـ ــة ومنعنـ ــم والتابعـ التنظيـ

ـــاج يف املســـتوطنات  ـــات االنت ـــام عملي ـــن امت م

وفتحنـــا حربـــا عـــى اســـواق رامـــي ليفـــي 

ــا،  ــات البنزيـــن فيهـ يف املســـتوطنات ومحطـ

وال زال الجهـــد باتجـــاه منـــع العمـــل يف 

ــل  ــرص عمـ ــاد فـ ــح ايجـ ــتوطنات لصالـ املسـ

ــطيني. ــاد الفلسـ ــة يف االقتصـ دامئـ

الخالصة:
دولـــة فلســـطني ال زالـــت تتلمـــس خطاهـــا 

يف ملـــف حاميـــة املســـتهلك الفلســـطيني 

ومتعلقاتـــه رغـــم جميـــع الحوافـــز املتوفـــرة 

مـــن حيـــث القانـــون ووجـــود الجمعيـــة 

ــاص ذات  ــاع الخـ ــات القطـ ــاون مؤسسـ وتعـ

ـــة  ـــم الرغب ـــح، ورغ ـــح والري ـــوان الواض العن

يف  العقوبـــات  مـــادة  بتفعيـــل  الشـــعبية 

ــى  ــاع اقـ ــتهلك اليقـ ــة املسـ ــون حاميـ قانـ

ـــذاء  ـــالمة الغ ـــني بس ـــق املتالعب ـــات بح العقوب

ــي. ــاد الوطنـ ــة االقتصـ ومبتانـ

ـــة  ـــوان املرحل ـــيق عن ـــبيك والتنس وال زال التش

ــة  ــراف املعادلـ ــعر اطـ ــث يشـ ــة بحيـ الراهنـ

ـــى  ـــرف ع ـــة لط ـــني ال وصاي ـــم رشكاء اصيل انه

الخـــر وال انتقـــاص لحـــق اي طـــرف ضمـــن 

مهامـــه ودوره.

ال زالـــت الحاجـــة مللحـــة لتقويـــة وتفعيـــل 

ــد  ــع اليـ ــتهلك ورفـ ــة املسـ ــات حاميـ جمعيـ

ــرض  ــح فـ ــا لصالـ ــالت فيهـ ــة تدخـ ــن ايـ عـ

ـــة  ـــة جه ـــل اي ـــن قب ـــا م ـــى ارادته ـــة ع وصاي

ـــة بالنفـــوذ  ـــة ورغب ـــة ومناطقي الهـــداف جهوي

ــوق  ــة حقـ ــة وحاميـ ــة العامـ وليـــس الخدمـ

املســـتهلك الفلســـطيني، وهـــذا يتطلـــب 

اعتـــامد املرجعيـــات القانونيـــة واالســـس 

ــا. ــل دورهـ ــة لتفعيـ املهنيـ

العضويـــة يف جمعيـــات  قاعـــدة  توســـيع 

ــرات االالف  ــل عـ ــتهلك لتصـ ــة املسـ حاميـ

لتشـــكل ادوات ضغـــط وتاثـــري قـــادرة عـــى 

ـــط  ـــم الســـوق وضب ـــود تنظي ـــى جه ـــري ع التاث

االســـعار ومعايـــري الجـــودة.

عـــرب  الفلســـطيني  لالعـــالم  واضـــح  دور 

ـــتور يف  ـــف املس ـــتقصائية وكش ـــة االس الصحاف

ــذاء. ــالمة الغـ ــتهلك وسـ ــف املسـ ملـ
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قصة نجاح جمعية األمل الخيرية للصم
بقلم: محمد محمود نزال 

تجسـيداً  الخرييـة  تأسـيس جمعيةاألمـل  كان 

لحلـم شـخص أصـم تلقـى تعليمـه يف مـر، 

مـع  قـرر  الوطـن،  أرض  إىل  عودتـه  وبعـد 

مجموعـة مـن الصـم تأسـيس جمعيـة للصـم.

مل يكـن تأسـيس الجمعيـة سـهالً، إذ تـم رفـض 

أعضاءهـا  ألن  البدايـة  يف  الجمعيـة  تسـجيل 

املوافقـة  متـت  الصم،لكـن  عضواً(مـن   16(

عـى الرتخيـص بتاريـخ 16/10/1994 بعـد أن 

تـم إعـالم مديريـة الشـؤون االجتامعية،بتوافر 

دعـم للمؤسسـة مـن قبـل أصدقاء للمؤسسـة 

مـن املجتمـع املحـي.

الجمعيةباألعـامل  نشـاطات  بدايـة  متثلـت 

الفنيـة، ثـم قامـت بتأسـيس مدرسـة لتعليـم 

الصـم يف العـام 1997 بعـد أنحـازت موافقـة 

وزارة الرتبيـة والتعليـم، جاء تأسـيس املدرسـة 

ألن القامئـني عـى الجمعيةأدركوا خالل عملهم 

للمـدارس  يذهبـون  الصأمنهـم  األطفـال  مـع 

العاديـة فقـط ليتـم إيواؤهـم ال ليتعلمـوا.

 وحتـى يتمكـن الطـالب الصـم مـن مختلـف 

املناطـق من االلتحـاق باملدرسـة،قامتالجمعية 

بتوفـري سـكن للطالب، وكان عددهـم 65 طالباً 

وطالبـًة مـن مختلـف املحافظات.

جمعيـة األمل الخرييـة للصم، مؤسسـة وطنية 

فلسـطينية تطوعيـة خرييـة غـري ربحيـة وغـري 

حكوميـة تأسسـت يف 16/10/1994، وتهـدف 

الصـم  املحي،ودمـج  املجتمـع  خدمـة  إىل 

فيـه، وتحقيـق االعـرتاف بإنتاجيتهـم التنموية 

ومشـاركتهم يف عمليـة صنـع القراروذلـك مـن 

خالل الربامـج اإلنتاجية والرياضيـة والتعليمية 

واالجتامعيـة والنسـوية واإلرشـادية والضغـط 

والتعبئـة والتشـبيك وبنـاء القـدرات اإلداريـة 

واملاليـة يف إطـار مـن االلتـزام باحـرتام النـوع 

شـامل  يف  األوىل  الجمعيـة  وهـي  اإلنسـاين، 

الوطـن  مسـتوى  عـى  رائـدة  وتعـد  الضفـة، 

مـن حيـث خدمتهـا للصم يف مختلـف املراحل 

العمريـة مـن املحافظـات جميعهـا.

  وتنطلـق الجمعيـة يف عملها منالقيم واملبادئ 

التيتحـرتم التنوع اإلنسـاين،وعدم التحيز للنوع 

االجتامعـي كنتيجـة إلميانهـا بالقيـم اإلنسـانية 

إنسـانيةاألصم  واحـرتام  اإلنسـان،  وحقـوق 

مبـا  البـر،  بـني  املسـاواة  واحـرتام  وحقوقـه 

يشـمل العدالـة يف الفـرص وتلقـي الخدمـات 

الصـم  وتكافؤفـرص  االقتصاديـة،  والعدالـة 

التنمويـة  بالقـدرة  واالعـرتاف  الناطقـني،  مـع 

يف  واملسـاهمة  واحرتامهـا،  واإلنتاجيةللصـم 

املجتمـع.  يف  التعدديةواملشـاركة 

ورؤيـة  إسـرتاتيجية  خطـة  الجمعيـة  متتلـك 

واقعيـة لعملهـا، وتسـعىإىل أن تكـون جمعيـة 

رياديـة مسـتندة إىل أسـس مهنيـة يف تفعيـل 

والتعليميـة  والرياضيـة  اإلنتاجيـة  الربامـج 

الهادفـة  والنسـوية  واالجتامعيـة  والتوعويـة 

التنمويـة،  طاقاتهـم  وإطـالق  الصـم  لخدمـة 

طريـق  عـن  املجتمـع  يف  انخراطهـم  وتعزيـز 

املجتمعـي  االعـرتاف  مـن  مزيـد  تحقيـق 

بدورهـم يف هـذا املجـال. وتسـعى الجمعيـة 
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أيضـاً لبنـاء قدراتهـا اإلداريـة واملاليـة بالضغط 

والتعبئـة والتشـبيك مبـا ميكنهـا مـن تحقيـق 

الرؤيـة.   هـذه 

وتسـعى الجمعيـة جاهـدة لتحقيـق األهداف 

التـي تأسسـت مـن أجلهـا، حيـث تعمـل عى 

االعـرتاف  وتحقيـق  املجتمـع  يف  الصـم  دمـج 

مـن  الشـامل  التعليـم  والوصولبهـإىل  بهـم 

ملفهـوم  الجامعة،تطبيقـاً  وحتـى  املدرسـة 

املهنـي  تأهيلهـم  التعليم،وتطويـر  يف  الحـق 

مراكـز  تأسـيس  خـالل  مـن  وتشـغيلهم، 

رياضـة  متخصصة،وتطويـر  مهنيـة  تدريـب 

الفـرق  املجـاالت وتشـكيل  الصـم فيمختلـف 

الرياضيـة مـن الجنسـني،ومتكني املـرأة الصـامء 

وتوسـيع الفرص املتاحـة لها.وتطويـر القدرات 

اإلداريـة واملالية مبـا ميكنها من القيـام باألدوار 

املطلوبـة منهـا والضغـط والتعبئـة والتشـبيك 

داخـل الوطـن وخارجه من أجـل حقوق الصم 

املجتمـع  يف فلسـطني، واملسـاهمة يف خدمـة 

املحـي بشـكل عـام، مـن خـالل تغيـري مفهوم 

اإلغاثـةإىل  مفهـوم  مـن  الصـم  مـع  العمـل 

واملشـاركة. التأهيـل 

يف  اإلنجـازات  مـن  الكثـري  الجمعيـة  حققـت 

مسـريتها والتي شـملت،بناء مدرسة مكونة من 

طابقـني للمرحلة األساسـية للصم،وإقامة مركز 

التأهيـل املهنـي املتخصـص للصـم والحصـول 

اإلسـكانإلنجاز  وزارة  مـن  أرض  قطعـة  عـى 

حصلـت  للجمعية،كـام  جديدةتابعـة  مرافـق 

عـى قطعـة أرض مـن بلديـة قلقيليـة إلقامـة 

مدرسـة حديثـة ثانويـة للصـم، وأنجـزت أول 

تعليمـي محوسـب  لربنامـج  تجريبيـة  نسـخة 

للصم.وأقامـت مشـاريع صغـرية مـدرة للدخل 

ومـن بينهـا إقامـة مشـتل األمـل لـورود الزينة 

واألشـتال املثمـرة وفتح قسـم القـروض إلقامة 

مـن  والخريجـني  للصـم  الصغـرية  املشـاريع 

املركـز املهنـي للصـم.

تعليميـة  تثقيفيـة  مشـاريع  ونظمـت 

لجنـة  تشـكيل  بينهـا  وتدريبية،مـن 

األميـة  محـو  مركـز  وافتتـاح  للمرأةالصـامء، 

بالتعـاون مـع وزارة الرتبية والتعليم،وتشـكيل 

فـرق رياضيـة مختلفة،يف إطار سـعيها للوصول 

الـذات. عـى  االعتـامد  إىل 

اختصاصات العمل:

العـام  يف  املدرسـة  املدرسة:تأسسـت  قسـم   *

–5( بـني  الواقعـة  العمريـة  للفئـة   1997

15عامـاً( وبلـغ عـدد الطـالب الصـم فيهـا 65 

طالبـاً وطالبـًة مـن مختلف مدن وقرى شـامل 

الضفـة الغربية، وتوجد فيها 8 شـعب دراسـية 

وكادر تعليمـي مكـون من 13معلمـة، وتعتمد 

مـع  والتعليـم  الرتبيـة  وزارة  منهـاج  املدرسـة 

مراعـاة االحتياجـات الخاصـة للطـالب للصـم. 

إلىالصـف  ووصـل التعليـم يف املدرسـة حاليـاً 

العـارش األسـايس  وهـي تعمـل جاهـدة لرفـع 

املرحلـة  إىل  األكادميـي  التعليـم  مسـتوى 

العامـة. الثانويـة 

سـكن  املدرسـة  الداخي:يتوافـريف  السـكن   *

خـارج  مـن  والطالبـات  للطـالب  داخـي 

محافظـة قلقيليـة، وعددهم 34 طالبـاً وطالبًة 

مرفات،مبـا  مرفـني/   4 عليهـم  ويـرف 

وجبـات  ثـالث  وتقديـم  يشـملتوفرياملبيت 

يوميـاً.

ــاء  * قســـم عـــالج النطـــق والتأتأة:تـــم إنشـ

هـــذا القســـم يف العـــام 2004 ملســـاعدة 

طـــالب املدرســـة،وأفراد املجتمـــع املحـــي، 

ملعلمـــي  عمـــل  ورش  متتإقامـــة  كـــام 

ــدارس  ــية يف املـ ــة األساسـ ــامت املرحلـ ومعلـ

ــاكل  ــة مبشـ ــة للتوعيـ ــة يف املحافظـ الحكوميـ



أهليات 92

النطـــق الكتشـــاف الحـــاالت النطقيـــة لـــدى 

ــة. الطلبـ

يف  األطفال:تأسـس  وروضـة  حضانـة  قسـم   *

عـى  الحضانـة  قسـم  ويقتـر   ،2000 العـام 

أبنـاء املوظفـات، أمـا قسـم الروضـة فتوجـد 

فيـه ثالثـة صفـوف دراسـية،واألطفال فيـه من 

املوظفـني. وأبنـاء  الناطقـني 

يف  املختـرب  الحاسوب:تأسـس  مختـرب  قسـم   *

بأجهـزة حاسـوب  تزويـده  العـام 2010 وتـم 

لتقديـم دورات للمجتمـع املحـي يف قلقيليـة 

ويـرف عليـه مدربـون أكفـاء.

التأهيـل املهنـي للصم:تأسـس  * قسـم مركـز 

سـنة 2005 ويعتـرب أول مركـز تأهيـل مهنـي 

العمريـة  الغربيةللفئـة  الضفـة  يف  للصـم 

الواقعـة بـني )15–20عامـاً( ويسـتقبل عـدداً 

مـن الطلبـة الناطقـني بنسـبة %30، ويـدرب 

األملنيوم،الخياطـة،  النجـارة،  مهـن  عـى 

هـذا  ويقـع  التجميـل؛  الحدادة،الحاسـوب، 

مـن  ويعتـرب  إليـاس،  النبـي  قريـة  يف  املركـز 

القريـة. يف  والرئيسـة  الحيويـة  املعـامل 

افتتـح  املهنـي:  للمركـز  الداخـي  السـكن   *

مشـكلة  لحـل  2008؛  العـام  يف  القسـم  هـذا 

املواصـالت.

* قسم النشاطات الرياضية والرتفيهية:وخصص 

لألعضـاء الصـم مـن الكبار، حيـث إن الجمعية 

عضـو يف االتحاد الفلسـطيني لرياضة املعاقني.

العـام  يف  القروض:افتتـح  صنـدوق  قسـم   *

إلقامـة مشـاريع صغـرية  قـروض  ملنـح   2012

الصـم.  للخريجـني 

والـدويل  والعـريب  املحـي  الدعـم  ولتجنيـد 

للجمعيـة وتحقيقاً ألهدافهـا وخدمًة ألعضائها 

االتحـادات  العديـد مـن  انتسـبت إىل  الصـم، 

واملنظـامت، وحـازت عضويـة كل مـن: االتحاد 

للصـم،  العاملـي  االتحـاد  للصـم،  الفلسـطيني 

العـريب  االتحـاد  الـدويل،  التأهيـل  منظمـة 

للهيئـات العاملـة مـع الصـم، الشـبكة العربية 

للمنظـامت األهليـة، االتحـاد الوطنـي لتجمـع 

املؤسسـات األهليـة، االتحاد العـام للجمعيات 

الخريية،اللجنـة الباراملبيـة )رياضـة املعاقـني(.

عربيـة  مؤمتـرات  عـدة  الجمعيـة يف  شـاركت 

عـر  السـادس  املؤمتـر  آخرهـا  ودوليـة،كان 

لالتحـاد العاملـي للصـم يف جنـوب إفريقيـا – 

،7/2011 شـهر  يف  وذلـك  ديربـان 

وإدارتهـا  الجمعيـة  إدارة  مجلـس  يعمـل 

لرؤيتهـا  املسـاندون  وأصدقاؤهـا  التنفيذيـة 

اآلتيـة: املشـاريع  تنفيـذ  عـى  وأهدافهـا 

مـروع  بنـاء أول مدرسـة ثانويـة للصـم يف 

فلسـطني مع توفري السـكن الداخي واسـتقبال 

الطـالب الصـم مـن جميـع محافظـات الوطن 

عـى أرض تـم التـربع بهـا مـن بلديـة قلقيليـة 

مبسـاحة 3250م2.

مـروع مطبعـة لطباعـة املنشـورات وأعـامل 

الطباعـة كافـة.

مـروع حديقـة عامـة ومتنـزه يتبـع الجمعية 

تـم  حيـث  إليـاس،  النبـي  قريـة  يف  ويقـع 

املركـز  بجانـب  أربعةدومنـات  عـى  الحصـول 

الفلسـطينية. الحكوميـة  األرايض  املهني،مـن 

عليهـا  تعمـل  التـي  املشـاريع  وإلنجـاز 

عـى  عملـت  لخطتهـا،  تنفيـذاً  الجمعيـة 

الوطنيـة  السـلطة  مـع  عقـد رشاكات محليـة 

األرايض  املالية،وسـلطة  الفلسـطينية،ووزارة 

والتعليـم. الرتبيـة  ووزارة  الفلسـطينية 

وتوجهـت الجمعية إىل األشـقاء العـرب، حيث 

قدمـت مشـاريع إىل كل مـن: مؤسسـة جمعة 

املتحدة،برنامـج  العربيـة  املاجد-اإلمـارات 

منظـامت  لدعـم  لإلمنـاء  العـريب  الخليـج 
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لألعـامل  العامنيـة  املتحدة،الهيئـة  األمـم 

االقتصـادي  لإلمنـاء  العـريب  الخريية،الصنـدوق 

واالجتامعي،جمعيـة الهـالل األحمـر الكويتـي، 

األحمراإلمارايت،جمعيـة  الهـالل  جمعيـة 

املجتمعيـة،  للتنميـة  االتصـاالت  مجموعـة 

اإلغاثةاإلسـالمية.

عالقاتهـــا  نطـــاق  الجمعيـــة  وســـعت 

جهـــات  إىل  مشـــاريع  الدولية،وقدمـــت 

ــدرات  ــر قـ ــال تطويـ ــل يف مجـ ــة تعمـ دوليـ

ـــذا  ـــدم ه ـــاريع تخ ـــامً ملش ـــدم دع ـــم وتق الص

ــك  ــن البنـ ــاريع مـ ــن بينها:مشـ ــاع ومـ القطـ

ـــة  ـــدويل مـــن خـــالل: مؤسســـة التعاون،مدين ال

اإلنســـانية،منظمة  للخدمـــات  الشـــارقة 

اليونيســـيف،اإلغاثة الكاثوليكيـــة، جمعيـــة 

ـــفارة  ـــدا، الس ـــطينيني يف هولن ـــاعدة الفلس مس

ــك  ــي، بنـ ــم الرويجـ ــاد الصـ ــة، اتحـ اليابانيـ

التنميـــة األملـــاين، برنامـــج الغـــذاء العاملـــي،   

ــالمية  ــية للتنمية،اإلغاثةاإلسـ ــة الفرنسـ الوكالـ

ــا. ــامل – فرنسـ ــرب العـ عـ

تؤكـد الجمعيـة االسـتمرار بدورهـا يف العمـل 

مـن أجـل حيـاة أفضـل للصـم مـن مختلـف 

الفئـات العمريـة، بدعـم مـن وزارات السـلطة 

الجمعيـة  وأصدقـاء  الفلسـطينية  الوطنيـة 

العربيـة  الشـقيقة  واملؤسسـات  املحليـني 

الصـم. العاملـة يف مجـال  الدوليـة  والهيئـات 

فلسـطينعى  يف  الصـم  جمعيـات  عملـت 

إنشـاء اتحـاد لهـا ينسـق أنشـطتها،منذ العـام 

2000، وعليـه تـم تشـكيل لجنـة مشـرتكة من 

الجمعيـات مببـادرة من جمعية األمـل الخريية 

للصـم، ويف العـام 2006تـم االتفـاق مـع اتحاد 

الصـم الرويجي عى دعم االتحاد الفلسـطيني 

وتوأمتهمعاالتحـاد  تأسيسـه  حـال  يف  للصـم 

الرويجـي، السـتكاماللجهد الرويجـي الهـادف 

لدعـم اتحـاد الصـم يف فلسـطني، وهـو الجهـد 

الـذي بـدأيف العـام 2000.

ويف العـام 2008 تشـكل االتحـاد من جمعيات 

وهـي  الغربيـة  الضفـة  يف  الخمـس  الصـم 

الجمعيـة الفلسـطينية للصـم، النـادي العاملـي 

جمعيـة  للصـم،  الخرييـة  الجمعيـة  للصـم، 

الحيـاة يف بيـت لحـم، وجمعيـة األماللخرييـة. 

إداريـة  هيئـة  الخمـس  الجمعيـات  اختـارت 

مدينـة  يف  الجمعيات،وأصبحمقرهـا  مـن 

بـني  التنسـيق  إىل  االتحـاد  الله،،ويهـدف  رام 

جمعيات الصم، والعمل بشـكل مشرتك للدفاع 

عـن الصـم والضغـط عـى الجهـات املسـؤولة 

لتوفـري فـرص العمل،ودعم املؤسسـات العاملة 

يف مجـال الصـم إضافـةإىل تبنـي االحتياجـات 

التعليميـة للصـم سـواء مـا بعد الصـف الثامن 

ملجتمـع  االتحـاد  رؤيـة  الجامعاتضمـن  يف  أو 

فلسـطيني ملتزم بحقـوق اإلنسـان والحريات، 

للمشـاركة  املتسـاوية  الفـرص  للصـم  يوفـر 

بهـم  االعـرتاف  وضـامن  العامـة،  الحيـاة  يف 

وبقدراتهـم اإلنتاجيـة، تنفيـذاً لرسـالة االتحاد، 

الـذي يسـعى لتطويـر وحاميـة حقـوق الصـم 

املؤسسـات  قـدرات  وبنـاء  عنهـا،  والدفـاع 

األعضـاء من خـالل الرصـد والتوثيـق والضغط 

مـن  مجموعـة  ضمـن  والتدريـب،  واملنـارصة 

يف  تعميمهـا  إىل  ويسـعى  ميارسـها  القيـم 

فلسـطني مـن خـالل مؤسسـات االتحادوالتـي 

تشـمل املسـاواة بـني الصـم وغـري الصـم، وبني 

األنثـى والذكـر، وتكافؤ الفرص بـني الصم وغري 

الصـم والتنوع اإلنسـاين وتعزيـز حقوق املعاق 

وسـيادة القانـون يف املجتمـع.
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قصة نجاح جمعية التطوير التربوي
إعداد: الهيئة اإلدارية

غـزة  يف  الرتبـوي  التطويـر  جمعيـة  انطلقـت 

دائـرة  أوضاعهـا يف  توفيـق  وتـم  عـام 1993، 

.2000 عـام  الداخليـة  بـوزارة  املؤسسـات 

الربامـج  مـن  العديـد  يف  الجمعيـة  عملـت   

فئـات  اسـتهدفت  التـي  والتنمويـة  الرتبويـة 

املـرأة،  )األطفـال،  املجتمـع  مـن  مختلفـة 

الشـباب( بالتعـاون مع العديد من املؤسسـات 

والدوليـة.  املحليـة 

الـذي  الوقـت  يف  مسـريتها  الجمعيـة  بـدأت 

كانـت فيـه املسـرية التعليميـة تشـهد تدهـوراً 

أثنـاء  للمـدارس  املتكـررة  اإلغالقـات  جـراء 

وصـول  وتعـذر  التجـول  وحظـر  اإلرضابـات 

املعلمـني والطـالب إىل مدارسـهم؛ مـا أدى إىل 

تـدين مسـتوى تحصيـل الطلبـة الـدرايس وأداء 

املعلمـني، ومـن هنا جـاءت انطلقـت الجمعية 

للمسـاهمة يف تحسـني الوضـع التعليمـي مـن 

خـالل العمـل املجتمعـي والرتبيـة املبنيـة عى 

املجتمـع، ثـم توسـع عملهـا ليشـمل قطاعـات 

املـرأة والشـباب والطفولـة.         

طالبـت العديـد مـن االتجاهـات الشـبابية يف 

العـام 2014، وخاصة عقب الحراك الشـبايب يف 

الخامـس عـر مـن آذار عـام 2011، بتشـبيك 

إدارة املؤسسـات األهليـة يف املجتمـع، وتعزيز 

مشـاركة الشـباب يف صناعة القـرار املجتمعي، 

وتعزيـز دورهـم يف إدارة املؤسسـات والهيئات 

املحليـة بنسـبة ال تقـل عـن  %30 كحـد أدىن.

تعد الجمعية من أوىل املؤسسـات والجمعيات 

التـي ارتـأت زيـادة نسـبة الشـباب يف إدارتهـا، 

ومتكنـت مـن  مـن خـالل جمعيتهـا العمومية 

وانتخابـات مجلـس إدارتهـا األخرية مـن زيادة 

نسـبة الشـباب يف مجلس إدارتهـا إىل 50%.

مجموعـة  وهـم   - الشـباب  هـؤالء  اضطلـع 

يف  كبـري  بـدور   - املجتمعيـني  النشـطاء  مـن 

مجالـس  خـالل  مـن  الفلسـطينية  الجامعـات 

بالعمـل  مـروراً  الكليـات،  وأنديـة  الطلبـة 

الشـبايب والتجمعات الشـبابية التي انطلقت يف 

15 آذار 2011، وقامـوا بالعديـد مـن األنشـطة 

والربامـج املجتمعيـة الهادفـة لتعزيـز دورهـم 

يف املشـاركة بصناعة القـرار والتأثري اإليجايب يف 

املجتمـع، إلدراكهـم أن فئة الشـباب متتلك من 

العطـاء مـا ميكـن أن يغـري الواقع نحـو األفضل 

ويبنـي مجتمعـاً ُمنتجـاً.

العمـل  يف  كبـري  دور  الشـباب  لهـؤالء  كان 

التطوعـي داخـل جامعاتهـم ومؤسسـاتهم يف 

العديـد مـن املجـاالت؛ األمـر الذي سـاعد عى 

رسعـة تأثريهـم يف املجتمـع، ليصبحـوا الحقـاً 

مـن  العديـد  يف  ومشـاريع  برامـج  منسـقي 

املؤسسـات.

أكـرب  ويبلـغ  شـابة  الجمعيـة  إدارة  تعتـرب 

أعضائهـا عمـراً خمسـة وعريـن عامـاً، وتـم 

اختيارهـم ليديـروا مؤسسـة أهليـة قامئـة منذ 

وقـت طويـل ويعيدوا إليهـا األمـل واإلرادة يف 

العديـد مـن الربامـج التنمويـة التي تسـتهدف 

فئـات املجتمـع املختلفـة.

إدارة  مجلـس  رئيـس  أكـد  جهتـه،  مـن 

الجمعيـة د. محمـود األسـتاذ أن هنـاك تغـرياً 

طبيعـة  يف   - قصـرية  فـرتة  خـالل   - ملحوظـاً 

العمـل واإلنجـازات والـراكات التـي طـرأت 
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عـى املؤسسـة منـذ أن تولـت إدارتهـا اإلدارة 

الشـبابية الجديـدة، مشـرياً إىل أن املؤسسـات 

التأثـري واألثـر يف  الفـرق يف  املُمولـة الحظـت 

عـى  عـالوة  وبرامجهـا،  الجمعيـة  أنشـطة 

الرسعـة يف اإلنجـاز وتكوين الـراكات والعمل 

املشـرتك مـع العديد مـن املؤسسـات القاعدية 

الرتبويـة. املؤسسـات  مـن  وغريهـا  والدوليـة 

للجمعيـة معـاذ  التنفيـذي  املديـر  أكـد  فيـام 

الطـالع )25 عامـاً( أن دور الشـباب مهـم يف 

الرقـي املجتمعي والذي يتـأىت من خالل إعطاء 

ومتكينهـم  القـرار  لصناعـة  الفرصـة  الشـباب 

يف الهيئـات واملؤسسـات املحليـة، التـي لطاملـا 

ناضـل الشـباب لتثبيـت دورهـم فيهـا وتعزيز 

مشـاركتهم يف صناعـة القـرار.

وأفـاد الطـالع بـأن تجربـة عملهم خـالل هذه 

الفـرتة القصـرية كانـت مميـزًة، حيـث اتجه يف 

إدارته للمؤسسـة إىل رضورة وجود كادر شبايب 

يف العديـد مـن املجـاالت التدريبيـة واإلعالمية 

واإلداريـة واملاليـة والعالقـات العامـة والدوائر 

قامـت  الجمعيـة  إن  وأضـاف:  املختلفـة. 

ومتثـل  امللحوظـة،  اإلنجـازات  مـن  بالعديـد 

الـراكات  وتكويـن  اإلنجـاز  رسعـة  يف  ذلـك 

والعالقـات مـع العديـد من الجهـات املختلفة، 

األنشـطة  مـن  العديـد  تنفيـذ  عـى  والقـدرة 

خـالل فـرتة زمنيـة قصـرية، مشـرياً إىل أن طاقم 

إدارة الجمعيـة تشـكل من 20 شـاباً وشـابًة يف 

العرينـات مـن أعامرهـم.

تعتـرب الجمعيـة مـن الجمعيـات األهليـة التي 

عاشـت فرتًة مـن الرتاجع خالل الفـرتة املاضية؛ 

عـدم  أهمهـا:  ومـن  األسـباب،  مـن  للعديـد 

وجـود دور حقيقـي للشـباب فيهـا، واقتصـار 

دور الشـباب عى الجانب التنفيذي يف الربامج 

واملشـاريع التـي بدأت تتقلص شـيئاً فشـيئاً يف 

نهايـة الفـرتة السـابقة، وعـدم مواكبـة التطـور 

اإلنجـاز  يف  والبـطء  املجتمـع،  يف  الحـادث 

وتنفيـذ األنشـطة. فيام كان للشـباب يف اإلدارة 

الجديـدة دور حقيقـي يف النهـوض بالجمعيـة 

مـن جديـد وتحقيـق العديـد مـن اإلنجـازات 

تعيـش  ولهـذا  جـداً،  قصـرية  زمنيـة  فـرتة  يف 

الجمعيـة اليـوم حالة مـن االنتشـار الرسيع يف 

املجتمـع من خالل حجم الراكات واملشـاريع 

واألنشـطة التـي تقـوم بهـا عـرب مجموعـة من 

النشـطاء الشـباب املؤثريـن بشـكل كبري داخل 

السـابق  متثيلهـم  مـن  مسـتفيدين  املجتمـع، 

يف  ومشـاركتهم  التعليميـة  املؤسسـات  يف 

مجالـس الطلبـة والهيئـات اإلداريـة انتقاالً إىل 

التجمعـات الشـبابية وحالـة الحـراك الشـبايب 

يف  الحـايل  دورهـم  إىل  وصـوالً  الفلسـطيني، 

العمـل املؤسـي.

اعتمدت اإلدارة الشـبابية عـى أكرث من منوذج 

الجمعيـة، رغـم  العمـل خـالل عملهـم يف  يف 

املسـميات اإلداريـة املختلفـة والتـي أضافـت 

لهـم الكثـري يف هذه الفرتة، ومنهـا العمل بروح 

الفريـق لتحقيق نـوع من االنسـجام والتكامل 

يف تنفيـذ األنشـطة واملشـاريع، ورسعة تحقيق 

والقـدرة  قصـرية،  زمنيـة  فـرتة  يف  اإلنجـازات 

عـى تنفيـذ العديـد من األنشـطة يف آن واحد، 

وتحقيـق مطالـب الشـباب يف تطبيـق الربامـج 

اإلسـرتاتيجيات. وتنفيذ 

تطبيـق  يف  بنجاحهـا  الجمعيـة  تفخـر 

اإلسـرتاتيجية الشـبابية التـي رسـمها الشـباب 

أنفسـهم، األمـر الـذي يحقـق نوعـاً مـن الرضا 

الشـباب.  لـدى  والـذايت  الداخـي 

فلسفة الجمعية:
الخاصـة  املكونـات  يف  واملوضوعيـة  املهنيـة 

الشـبايب. العمـل  مبجـال 
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الراكـة مـع الجميـع لضـامن حـق املجتمـع 

يف االسـتقرار واألمـن االقتصـادي واالجتامعـي 

والسـيايس.

واملسـاءلة  والرقابـة  الراكـة  منهـج  تعزيـز 

الداخليـة عـى قاعـدة تطويـر األداء املؤسـي 

الشـبايب. العمـل  ملكونـات 

التكامـل والتعـاون والتنافـس املهني الشـفاف 

مـع جميـع الهيئـات واملنظـامت املحليـة التي 

تتقاطـع مـع تخصـص الجمعية.

 أهداف الجمعية:
لتعزيـز  واملـدين  الدميقراطـي  الوعـي  نـر    

الحريـات وثقافـة التسـامح والعمـل التطوعي 

بـني أفـراد املجتمـع.

والتدريـب  القـدرات  بنـاء  برامـج  دعـم   

مبـادئ  مـن  وانطالقـاً  انسـجاماً  واملنـارصة 

قيـادات  لتأهيـل  وذلـك  اإلنسـان،  حقـوق 

املجتمـع. يف  فاعلـة  وشـبابية  نسـوية 

واالجتامعيـة  االقتصاديـة  الفـرص  تحسـني    

للفئـات املهمشـة؛ لتعزيـز األمـن االجتامعـي 

والغـذايئ، وتوفـري الدعـم والحاميـة القانونيـة 

. لها

  تقديـم خدمـات الرعايـة االجتامعيـة التـي 

املحـي. املجتمـع  احتياجـات  تلبـي 

واملسـاعدات  الطـارئ  الدعـم  تقديـم   

االجتامعيـة واإلنسـانية للفئـات املحتاجـة من 

واإلغاثيـة. الطارئـة  الربامـج  توفـري  خـالل 

الحفـاظ  وتشـجيع  الثقـايف  اإلبـداع  دعـم   

وتدعيـم  الفلسـطينية  والهويـة  الثقافـة  عـى 

والخارجـي. املحـي  املجتمـع  بـني  العالقـات 

  إقامـة الـراكات املحليـة والدوليـة؛ لدعـم 

مسـاعي تبـادل الخـربات واسـتقطاب التجارب 

وتبـادل األفـكار يف القضايـا املشـرتكة.

مبادئ الجمعية:

   احـرتام املواثيـق الوطنيـة والعربيـة والدولية 

التـي تصـوغ حقوق املواطنني وتصـون الكرامة 

اإلنسـانية، واملطالبة بتطبيقها.

   تعميق قيم العمل العام واملشاركة السياسية 

والتضامن  التطوعي  العمل  فلسفة  خالل  من 

بني أفراد املجتمع الفلسطيني والعريب.

   ترويـج األدوار املتميـزة لألفـراد يف املجـاالت 

املختلفـة: الثقافـة والتنمية.

الجمعية  بني  الدولية  العالقات  تطوير   

وذلك  العالقة،  ذات  واملنظامت  واملؤسسات 

التضامن  حمالت  وتنظيم  الخربات  لتبادل 

واستقطاب تجارب تنموية إنسانية.

برامج الجمعية:
أوالً - برنامج تنمية الطفولة املبكرة 

ملربيـات  تدريبيـة  دورات  إعـداد  إىل  يهـدف 

ريـاض األطفال واألمهات بغـرض رفع كفاءتهم 

بيئـة  الطفـل وخلـق  التعامـل مـع  كيفيـة  يف 

تربويـة صديقـة للطفل داخـل الروضة والبيت 

عـن طريـق التعلـم باللعب. 

ثانياً - برنامج تنمية الشباب 

يهـدف إىل تقوية الشـباب ومتكينهـم باملعارف 

مـن  مـدين  لبنـاء مجتمـع  الالزمـة  واملهـارات 

واألنشـطة  التدريبـات  مـن  العديـد  خـالل 

وخارجهـا. الجمعيـة  داخـل  والفعاليـات 

ثالثاً - برنامج تنمية املرأة 

بقضاياهـا  املـرأة  وعـي  رفـع  إىل  يهـدف 

وحقوقهـا وبنـاء توجهـات جندريـة مجتمعيـة 

إيجابيـة تجـاه املـرأة، باإلضافـة إىل تزويدهـا 

باملهـارات الحياتيـة الالزمـة لتلعـب دوراً فاعالً 

مـن  ذلـك  ويتـم  واملجتمـع،  البيـت  داخـل 

خـالل الـدورات التدريبيـة وورش العمـل التي 

الجمعيـة. تعقدهـا 

 األبحاث والدراسات والتدريب 
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يهـدف املركز إىل املشـاركة يف عمل الدراسـات 

يف  الجمعيـة  تخـدم  التـي  املتخصصـة 

مجـاالت ومشـاريع مختلفـة تسـاهم يف بنـاء 

املعلمـني  وخاصـة  الفئـات  مختلـف  قـدرات 

والشـباب والنسـاء يف مجـاالت متعـددة مـن 

الحياتيـة،  املهـارات  النشـط،  التعلـم  أبرزهـا: 

اإلنسـان،  حقـوق  القيـادة،  الدميقراطيـة، 

الجنـدر، تنمية املـرأة، تنمية الطفولـة املبكرة.

مساهامت الجمعية األخرى:
الراكات مع املؤسسات املحلية والدولية: 

حلقـات نقـاش حول: مشـاكل الشـباب، تعزيز 

مكافحـة  األهـي،  والسـلم  الحـوار  ثقافـة 

الـدويل  والقانـون  اإلنسـان  حقـوق  الفسـاد، 

اإلنسـاين، حملـة شـباب اليـوم - قـادة الغـد.

إعداد مشاريع وتنفيذها يف مجاالت:

التفريـغ النفـي، األبحـاث والرسـائل الرتبوية، 

املشـاريع الزراعية، املناهج التعليمية، مشاريع 

تحديـد احتياجـات األطفال، الخريجـني الجدد 

العاطلني عـن العمل.

املؤمترات املحلية والدولية يف مجاالت: 

الشـباب، التنميـة، الرتبيـة، املناهـج، اإلبـداع، 

ثقافـة الصـورة، الجـودة يف التعليـم.

إنجازات الجمعية املحلية والدولية:
معـاذ  للجمعيـة  التنفيـذي  املديـر  حصـل   .1

الطـالع، عـى لقـب الشـاب العـريب املتميـز يف 

مجـال العمل الشـبايب والتطوعـي والثقايف من 

قبـل املجلس الشـبايب العـريب للتنمية املتكاملة 

التابـع لجامعـة الدول العربيـة يف القاهرة، كام 

حصـل عـى لقـب أفضـل متطـوع فلسـطيني 

للعـام 2011 يف برنامـج »عونـه« والـذي كان 

برعايـة رئيـس الـوزراء السـابق د. سـالم فياض 

وبرتشـيح مـن 400 مؤسسـة أهليـة مـن خالل 
شـبكة املؤسسـات األهليـة وجامعـات قطـاع غزة.

2. مشـاركة الشـباب يف العديد من التجمعات 

تشـكيل  ومنهـا  سياسـياً،  الناشـطة  الشـبابية 

ائتـالف شـبايب نـادى بالعديـد مـن القضايا من 

الفلسـطيني،  االنقسـام  حالـة  إنهـاء  أهمهـا: 

الشـعب  مـع  الـدويل  للتضامـن  نـداء  حملـة 

الالجئـني،  املبعديـن،  األرسى،  الفلسـطيني، 

والجرحـى. الشـهداء  أهـايل 

3. حصـل العديـد مـن الشـباب عـى جوائـز 

وألقـاب محليـة ودوليـة، وشـاركوا يف العديـد 

الدوليـة. النـدوات واملؤمتـرات  مـن 

4. تشـكيل الشـبكة الشـبابية العربية بالتعاون 

مـع العديـد مـن الشـباب يف الوطـن العـريب، 

والتـي تهتـم بقضايـا الشـباب العريب وتسـاهم 

يف طـرح إسـرتاتيجية وبرامـج العمـل الشـبايب 

مـع  بالتعـاون  للشـباب  مرجعيـة  وتشـكيل 

املتكاملـة.  للتنميـة  العـريب  الشـباب  مجلـس 

لقطـاع  للوصـول  بالسـعي  تتمثـل  ورسـالتها 

شـبايب فعـال ومتطـور، باالعتـامد عـى برامـج 

وخطـط حديثـة تنبثـق عنهـا أنشـطة سياسـية 

واجتامعيـة واقتصاديـة ومجتمعيـة، مـا يحقق 

معـدالت عاليـة يف مجـاالت التنميـة ومنـارصة 

القضايـا الشـبابية.

عقبات واجهت الجمعية:
صعوبـة اسـتيعاب النـاس املبديئ لفكـرة إدارة 

جمعيـة أهليـة مجتمعيـة مـن قبـل الشـباب، 

وافتقـار الجمعيـة إىل الغطاء الرسـمي من قبل 

املجلس األعى للشـباب الفلسـطيني؛ ما شـكل  

الرسـمية  الجهـات  مـع  التواصـل  يف  صعوبـة 

مـن  اإلمكانيـات  توافـر  وقلـة  العالقـة،  ذات 

والسـفر  والتواصـل  واالتصـال  التنقـل  ناحيـة 

والتمثيـل وغريهـا. 
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المرسوم الرئاسي بإنشاء هيئة شؤون المنظمات 
األهلية
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واقع المنظمات األهلية في أرقام 
تزايـــد اإلقبـــال عـــى تســـجيل املنظـــامت األهليـــة يف فلســـطني، يف الفـــرتة الواقعـــة بـــني عامـــي 2000 

ـــات  ـــون الجمعي ـــات، نتيجـــة وجـــود قان ـــف القطاع ـــجلت 412 منظمـــة يف مختل ـــث ُس و2014، حي

ـــجيل، يف  ـــراءات التس ـــهولة إج ـــة، وس ـــه التنفيذي ـــنة 2000 والئحت ـــم )1( لس ـــة رق ـــات األهلي والهيئ

ظـــل حاجـــة حقيقيـــة ملنظـــامت عمـــل أهـــي تؤســـس لعمـــل أهـــي حـــر يف فلســـطني، عـــى 

ـــا األوىل. ـــاً يف مراحله ـــاً إغاثي ـــذت طابع ـــا أخ ـــن أنه ـــم م الرغ

فيـــام انخفضـــت نســـبة التســـجيل يف العـــام 2014 بنســـبة %78،حيـــث ســـجلت 91 منظمـــة 

ـــي أدت إىل هـــذا  ـــد األســـباب الت ـــا تحدي ـــاين مـــن العـــام نفســـه، وال ميكنن ـــن الث ـــة تري ـــى بداي حت

االنخفـــاض،إال أن الجهـــات ذات العالقـــة تعتقـــد أن محدوديـــة التمويـــل، وسياســـات الجهـــات 

املانحـــة مـــن العوامـــل الرئيســـة املســـببة لهـــذا االنخفـــاض، يف حـــني تـــرى جهـــات أخـــرى أن 

ـــر  ـــع األث ـــب م ـــكان وال يتناس ـــدد الس ـــبة إىل ع ـــرياً بالنس ـــرب كب ـــطني يعت ـــامت يف فلس ـــدد املنظ ع

ـــار واملشـــاريع يف عـــدد محـــدود مـــن  ـــل تنحـــر اآلث ـــة يف فلســـطني، ب ـــع عـــى قطـــاع التنمي املتوق

ـــتمرارية. ـــن االس ـــا م ـــة مّكنته ـــربة عملي ـــبت خ ـــي اكتس ـــامت الت املنظ

نسبة تسجيل املنظامت األهلية يف العام 2000-2014

  

الشكل رقم )1(

* املصدر: قواعد بيانات وزارة الداخلية ترين الثاين 2014 وإعداداإلدارة العامة للتنسيق والتعاون يف هيئة شؤون املنظامت األهلية.

ســـجلت وزارة الداخليـــة 2778 منظمـــة أهليـــة يف محافظـــات الضفـــة وغـــزة، حيـــث كانـــت حصـــة 

محافظـــة رام اللـــه والبـــرية األكـــرب مـــن املنظـــامت األهليـــة املســـجلة بـــني ســـائر املحافظـــات، 

ــا يعـــادل %35 مـــن إجـــاميل املنظـــامت األهليـــة املســـجلة يف  حيـــث ســـجلت 744 منظمةمبـ
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ـــة أو  ـــا 279 جمعي ـــجلت فيه ـــث س ـــدس حي ـــة الق ـــب محافظ ـــا يف الرتتي ـــة، وتليه ـــة الغربي الضف

ـــل  ـــاس أق ـــا أريحـــا وطوب ـــس، يف حـــني ســـجلت محافظت ـــو دي ـــرام وأب ـــي ال ـــة مـــن خـــالل مكتب هيئ

ـــاس. ـــة طوب ـــا و29 يف محافظ ـــة أريح ـــة يف محافظ ـــع 44 منظم ـــدل بواق مع

ـــة  ـــة الغربي ـــجلة يف الضف ـــي املس ـــل األه ـــامت العم ـــوزع منظ ـــم )2( ت ـــاين رق ـــم البي ـــح الرس يوض

عـــى املحافظـــات يف الفـــرتة الوقعـــة بـــني عامـــي2000 و2014، وباالســـتناد إىل هـــذا الجـــدول 

ميكننـــا اســـتنتاج أن %60 مـــن الجمعيـــات تركـــزت يف رام اللـــه والقـــدس وبيـــت لحـــم، تليهـــا 

جنـــني ونابلـــس لتســـتحوذ هـــذه املحافظـــات عـــى مانســـبته %79 مـــن إجـــاميل املنظـــامت 

األهليـــة املســـجلة.

ـــكان  ـــدد الس ـــث ع ـــن حي ـــن م ـــات الوط ـــربى محافظ ـــرب ك ـــي تعت ـــل والت ـــة الخلي ـــر أن محافظ يذك

ـــط  ـــق )وس ـــالث مناط ـــى ث ـــت ع ـــة وتوزع ـــامت األهلي ـــن املنظ ـــن %6 م ـــرث م ـــا أك ـــجل فيه مل يس

ـــا(.    ـــل وجنوبه ـــامل الخلي ـــل وش الخلي

توزيع املنظامت األهلية حسب املحافظة

الشكل رقم )2(

ـــات تركـــزت يف  توزعـــت املنظـــامت األهليةعـــى 20 وزارة مختصـــة، ولوحـــظ أن %89 مـــن الجمعي

ـــرأة،  ـــؤون امل ـــباب، وش ـــة، والرياضةوالش ـــة، والثقاف ـــؤون االجتامعي ـــي: الش ـــة، وه 7 وزارات رئيس

ـــة. ـــدل، والزراع ـــايل، والع ـــم الع والرتبيةوالتعلي
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توزيع املنظامت األهليةعى وزارات االختصاص

الشكل رقم)3(

ـــار، واالتصـــاالت  ـــالم، والســـياحة واآلث ـــة، واالقتصـــاد الوطني،واإلع ـــاوز حصـــة وزارات: الصح مل تتج

ـــة  ـــي، واملواصالت،وهيئ ـــم املح ـــل، والحك ـــة، والعم ـــاف، والخارجي ـــات، واألوق ـــا املعلوم وتكنولوجي

شـــؤون األرسى واملحررين،وســـلطة البيئـــة مجتمعـــة %11 كـــام هـــو موضـــح يف الشـــكل رقـــم )3( .

ـــا  ـــغ عدده ـــطني، وبل ـــجلة يف فلس ـــات األجنبيةاملس ـــروع الجمعي ـــن ف ـــد م ـــاك العدي ـــر أن هن يذك

ـــد  ـــامت يف العدي ـــذه املنظ ـــل ه ـــد األم، وتعم ـــجلة يف البل ـــامت مس ـــروع ملنظ ـــي ف ـــاً، وه 215 فرع

ـــان  ـــوق اإلنس ـــة وحق ـــال الدميقراطي ـــام ويف مج ـــكل ع ـــة بش ـــةو الثقافي ـــات االجتامعي ـــن القطاع م

ـــاص. ـــكل خ ـــة بش ـــرأة والطفول ـــاع امل وقط
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